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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to study how public   

                                          librarians’ view mediation of fiction: the knowledge needed,   

                                          the thoughts expressed about their own and other adults   

                                          reading of fiction and how the informants define their roles as   

                                          mediators of fiction.  

 

The method used was qualitative interviews with six 

librarians at main libraries in Swedish cities of different sizes. 

The theoretical starting points are Louise M. Rosenblatt’s 

reader-response theory, Michail Bachtin’s theory of speech 

genres and Åse Tveit’s and Jofrid Karner Smidt’s theories 

about mediation of fiction. For the empirical material 

concerning the librarians knowledge in this field of the library 

work the theory of three different kinds of knowledge; 

episteme, techne and phronesis, was applied. Furthermore the 

term communities of practice was used regarding how the 

knowledge is acquired.  

 

                                          The results show that reading is regarded an important 

activity with various functions, which the informants reflect 

over in their work with fiction. Three roles as mediators of 

fiction can be identified, not excluding one another, but 

instead possible to combine. The role that emphasise dialog 

with users is viewed as very important and is also the role that 

can be seen to play a great part in the development of the 

work with mediation of fiction. The knowledge required for 

this part of the librarian profession is shown to be complex 

and acquired in different ways. Several ideas about how the 

work can develop in the future are expressed. 
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1. Inledning    
 

Om denna privata lycka dessutom medför att man blir mer empatiskt och tolerant inställd till andra 

människor, understryker detta bibliotekens roll och läsningens betydelse för individen, samhället 

och demokratin.
1
 

 

Den privata lycka som åsyftas i citatet ovan är den som läsning av skönlitteratur kan ge 

och Lars Höglund och Ewa Wahlström diskuterar kring detta och vad forskningen visar 

i sitt konferenspaper Bibliotek, läsande och förtroende – effekter av bibliotek och 

läsande.
2
 Det konstateras att användning av ”bibliotek och läsning tycks ha intressanta 

samband med andra faktorer som påverkar hur människor förhåller sig till varandra och 

i vilken mån man är benägen att stimulera barnen genom att läsa för dem”, dessutom 

påvisas ”exempel på att biblioteksanvändning och läsning har samband med både tillit 

till andra människor och synen på flyktinginvandring”.
3
 Detta väckte intresse hos mig 

då jag, förutom den lycka som läsningen kan ge och den härliga avkoppling den 

skänker, även betraktar läsning som något vilket ger insikter och kunskap och det synes 

mig att bibliotekens förmedling av skönlitteratur kan ha en väsentlig roll att spela i 

spridandet av denna källa till glädje och berikande insikter och kunskap. Därmed kan 

det också vara av intresse att studera hur bibliotekarier ser på läsning av skönlitteratur 

och det litteraturförmedlande arbetet. 

  

Läsning av skönlitteratur har alltid spelat en viktig roll för mig, vilket självklart även 

inneburit att folkbiblioteken och de bibliotekarier som bidragit med lästips varit av stor 

betydelse. Att en viktig arbetsuppgift för bibliotekarier på folkbibliotek är förmedling 

av skönlitteratur var därför något jag tog med mig in i den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningen. Genom utbildningen har visserligen bilden av 

bibliotekariens arbetsuppgifter breddats, men jag menar ändock att detta kvarstår som 

en viktig arbetsuppgift, särskilt då inom skol- och folkbibliotek, då läsning av 

skönlitteratur, enligt min mening, precis som informationskompetens, är viktigt att 

förmedla till alla. 

 

I Bibliotekslagen § 2 uttrycks att: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur 

[…] skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.”
4
 Litteraturförmedling ses 

således som en viktig uppgift för folkbiblioteken. Dock hamnade förmedling av 

skönlitteratur lite i skymundan under ett antal år eftersom IT-satsningar och även 

satsningar på vuxenutbildning med exempelvis kunskapslyftet tog mycket av tid och 

resurser i anspråk. Detta togs upp i Biblioteksbladet nr 10:2004 där det i flera artiklar 

diskuterades just kring folkbibliotekens roll i förmedlingen av skönlitteratur.
5
 I samma 

tidskrift presenterades även ett projekt, MUSA – metodutveckling i skönlitterärt arbete, 

vars mål var att lyfta fram förmedlingen av skönlitteratur och en möjlighet för 

bibliotekarier att utbilda sig inom området.
6
 Detta projekt genomfördes under ett antal 

                                                 
1
 Höglund, Lars och Wahlström, Ewa 2007. Bibliotek, läsande och förtroende – effekter av bibliotek och 

läsande, Konferenspaper: Mötesplats inför framtiden 2007 i Borås, http://hdl.handle.net/2320/2533 

[2008-04-10], s. 12. 
2
 Höglund och Wahlström 2007.  

3
 Höglund och Wahlström 2007, s. 11. 

4
 Bibliotekslag SFS 1996:1596. 

5
 Rabe, Annika 2004. Skönlitteratur på bibliotek – ett dåligt samvete?, ingår i Biblioteksbladet 10:2004, s. 

11. 
6
 Zorn, Henriette 2004. Det litterära samtalet – en bristvara?, i Biblioteksbladet 10:2004, s. 7f. 

http://hdl.handle.net/2320/2533
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år. Även andra projekt inom det skönlitterära området har initierats och fullföljts. 

Statens Kulturråd konstaterar i konferensinbjudan 2007 att: ”Litteraturförmedling 

diskuteras just nu intensivt inom folkbiblioteksvärlden och många olika aktiviteter 

pågår”.
7
 Kulturrådets statistik över utlåning av skönlitteratur till vuxna har ända sedan 

1980-talet visat på en minskning, men för 2008 kunde en liten ökning av antalet utlån 

iakttas, även vad gäller statistik över 2009 återfinns en fortsatt svag ökning.
8
 Det ter sig 

alltså som det skett en förändring där intresset för läsning av skönlitteratur återigen ökat 

dels från allmänhetens sida, dels ett ökat fokus vad gäller arbetet med skönlitteratur vid 

folkbiblioteken, vilket gör en studie av detta område lockande. I utvärderingen av 

projektet MUSA, konstaterar Martin Eriksson:  
 

Att skönlitteraturen har fått ett uppsving på biblioteken står klart efter att ha pratat med deltagare 

och bibliotekschefer. Uppgiften att inspirera till läsning av skönlitteratur ses återigen som 

bibliotekariens främsta uppgift […] Ett större ansvar läggs därmed på bibliotekarien att inta en 

aktiv roll i det litterära samtalet med bibliotekets besökare. En förutsättning för detta är att det 

finns personal som dels har en hög litterär kunskap, dels är en god samtalspartner.
9
  

 

Utifrån att skönlitteraturen återigen tycks ha kommit mera i fokus och att den egna 

biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen har innehållit ytterst lite av 

undervisning som behandlat området litteraturförmedling och läsfrämjande kändes det 

inspirerande att inrikta denna magisteruppsats på området förmedling av skönlitteratur. 

Då det, särskilt i Sverige ej förekommit forskning på området förmedling av 

skönlitteratur till vuxna i någon större omfattning kan det också iakttas ett glapp mellan 

teori och praktik vad gäller bibliotekariens litteraturförmedlande arbete inom 

yrkesprofessionen.
10

 Att därmed, åtminstone till en del, tillföra en ökad teoretisk grund, 

genom studie av några bibliotekariers synsätt på och uppfattningar om läsning och 

förmedling av skönlitteratur, vilket bildar grund för deras praktiska 

litteraturförmedlande arbete, synes relevant för det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga området.  

 

1.1 Problembeskrivning 

 

Att förmedla litteratur är något många av oss kan sägas göra i en mer vardaglig form. 

När vi läser en bok som ger en stark läsupplevelse, berättar vi om detta för våra vänner 

– vi förmedlar boken. Då det gäller nära vänner får man med åren en känsla för vilka 

böcker som passar att rekommendera för vilken vän. Det handlar om att känna till 

intressen, vilka genrer som föredras och vilka andra böcker som uppskattats. Men hur 

                                                 
7
 Statens kulturråd, ”Folkbibliotekens litteraturförmedlande uppdrag”, 2007, 

http://www.kulturradet.se/sv/Press/Konferenser/Folkbibliotekens-litteraturformedlande-uppdrag/  [2009-

04-27] 
8
 Folkbibliotek 2008 2009. Kulturen i siffror 2009:02, Statens Kulturråd, 

http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Folkbibliotek-2008/ , s. 19 f. [2009-10-13] Det handlar om 

ett ökat antal utlån på 136 000 för hela riket. Folkbibliotek2009 2010. Kulturen i siffror 2010:04. 

http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2010/bibliotek_2009.pdf s. 21 f. [2010-09-25] 

Ökningen är här 161 000 för riket. 
9
 Eriksson, Martin 2008. I skönlitteraturens tjänst. En utvärdering av metodutvecklingskursen MUSA, s. 

38. 
10

 Att detta område i liten grad är representerat i forskningssammanhang har t.ex. Sara Appelqvist och 

Elin Boardy konstaterat i sin magisteruppsats, Det är ett yrkesmässigt dilemma, BHS 2008:53. Även 

NÄFS, nätverket för skönlitteratur på biblioteken, efterlyser mer forskning på området, Informationsblad 

6 från NÄFS december 2008, www.nafs.nu . 

http://www.kulturradet.se/sv/Press/Konferenser/Folkbibliotekens-litteraturformedlande-uppdrag/
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Folkbibliotek-2008/
http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2010/bibliotek_2009.pdf
http://www.nafs.nu/
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resonerar bibliotekarier kring detta i sin professionella förmedlarroll? På vad grundar de 

sina beslut kring urvalet av de böcker som lyfts fram i olika förmedlarsituationer?  

 

Vilken funktion och betydelse kan läsning av skönlitteratur ha för människor och hur 

skall tolkning av texten betraktas? Detta är funderingar som professor Jon Smidt 

diskuterar i ”Blir teksten til i lesingen?”, och ser som viktiga spörsmål för den som 

förmedlar litteratur till andra.
11

 Att kulturförmedling kan ta sin utgångspunkt i en 

förståelse av litteraturens funktion menar även professor Jens Thorhauge i, ”Luk op for 

skønlitteraturen”.
12

 Thorhauge påpekar också hur det gamla biblioteksidealet ”den rette 

bog til den rette låner” fortfarande gäller.
13

 Till skillnad från andra som på olika vis 

erbjuder tillgång till skönlitteratur har folkbiblioteket, menar Thorhauge, möjligheten att 

sätta sig in i den enskildas situation och erbjuda en individuell vägledning eller att bistå 

vid en önskan att fördjupa sig i något ämne.
14

 Dessa forskares uppfattningar om 

betydelsen av reflektioner kring läsningens funktion vid litteraturförmedling väcker 

frågor kring bibliotekariers syn på läsning av skönlitteratur och med hjälp av vilka 

metoder och strategier de finner den rätta boken till låntagarna. Thorhauge påpekande 

av möjligheten att ge individuell vägledning aktualiserar också frågan kring hur 

bibliotekarien skall förhålla sig till låntagaren i sin förmedlarroll.  

 

I det litteraturförmedlande arbetet behövs självfallet kunskap och kompetens av olika 

slag, men vilka är dessa kunskaper och hur erhåller bibliotekarierna dem? I 

Biblioteksföreningens forskningsöversikt Bibliotekarien och professionen diskuteras 

kring hur det i forskningen framkommer en brist på tydlig beskrivning av bibliotekariers 

kunskap och kompetens.  Det menas att: ”Yrkeskåren är dålig på att sätta ord på sina 

särskilda kunskaper”.
15

 Bibliotekariers professionella kunskap kan alltså behöva 

synliggöras ytterligare. 

 

Att det, som nämndes i inledningen, kan iakttas ett ökat intresse för skönlitteratur och 

arbete med litteraturförmedling väcker också frågan kring hur bibliotekarier verksamma 

inom detta område av professionen ser på sitt arbete idag och i framtiden. Med 

utgångspunkt i dessa funderingar kring bibliotekariers litteraturförmedlande arbete 

utkristalliserades sedan uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Denna uppsats syfte är att studera vilka uppfattningar några folkbibliotekarier, med 

skönlitteratur som arbetsområde, har om läsning och förmedling av skönlitteratur för 

vuxna och om arbetsområdets framtida utveckling. Avsikten är att tydliggöra synen på 

den förmedlande rollen och de kunskaper och kompetenser som uppfattas väsentliga för 

detta verksamhetsområde inom bibliotekarieprofessionen.  

                                                 
11

 Smidt, Jon 1995. Blir teksten til i lesingen?, ingår i Munch-Petersen, Erland, red. Litteratursociologi, s. 

136-149, s. 136. 
12

 Thorhauge, Jens 1995. Luk op for skønlitteraturen, ingår i Munch-Petersen, Erland, red. 

Litteratursociologi, s. 173-190, s. 176. Thorhauge är numera ordförande i Danish National Library 

Authority. 
13

 Thorhauge 1995, s. 176. 
14

 Thorhauge 1995, s. 189. 
15

 Kåring Wagman, Anna 2008, Bibliotekarien och professionen, Svensk Biblioteksförening, april 2008, 

www.biblioteksforeningen.se, [2009-08-04], s. 6. 

http://www.biblioteksforeningen.se/
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Utifrån detta syfte har ett antal frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilken syn på vuxnas läsning av skönlitteratur förekommer bland bibliotekarier 

på folkbibliotek? 

2. Vilken syn på förmedling och förmedlarrollen förekommer bland bibliotekarier 

på folkbibliotek? 

3. Vilka kunskaper och kompetenser uppfattas bland bibliotekarier som väsentliga i 

det litteraturförmedlande arbetet och hur erhålls dessa?  

4. Vilka uppfattningar förekommer bland bibliotekarier kring den framtida 

utvecklingen av det litteraturförmedlande arbete och skönlitteraturens roll på 

folkbiblioteken?  

 

2. Bakgrund 
 

I denna uppsats står frågor kring vuxnas läsning av skönlitteratur och framför allt 

folkbibliotekens förmedling av denna litteratur i fokus. Att först titta närmare på 

begreppet och genren skönlitteratur kan därför vara befogat. Skönlitteratur kommer från 

det franska ”belles lettres” och är en ”sedan slutet av 1800-talet vanlig benämning på 

poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. – motsats till facklitteratur”.
16

 När man 

talar om skönlitteratur tänker nog de flesta på romaner. Från början låg tyngdpunkten i 

begreppets innebörd på konsten att uttrycka sig väl men under 1800-talet kom 

budskapet i texten att alltmer betonas, med ett avslöjande av sanningar om världen och 

människan, en idétradition i vilken senare tiders författare formats.
 17

 Det är en genre 

vars väg till att anses jämlik med andra genrer varit lång och törnbeströdd. Det har 

funnits kritik emot alltför fantasifulla intriger och händelser, och ett starkt krav på att 

berättelserna skulle vara moraliska och karaktärerna en slags dygdemönster, annars 

kunde läsaren lockas till dåliga handlingar menade kritikerna.
18

 Detta är sannolikt ej en 

farhåga som framförs i dagens kulturella debatter men visst återfinns diskussioner om 

skönlitteraturen och dess funktion för läsaren, särskilt då vad gäller vad som anses vara 

bättre eller sämre litteratur. Uppdelning av skönlitteratur i ”hög” och ”låg” har funnits 

ända från början av 1800-talet, med litteratur som setts som mer estetiskt avancerad och 

å andra sidan litteratur som räknats till populärlitteratur.
19

 Diskussion kring litterär 

kvalitet och bibliotekariers syn på detta har undersökts relativt utförligt i flera studier 

varför jag i denna uppsats ej fokuserar på detta utan mera på den funktion läsning kan 

ha för människor oavsett genre eller om det räknas som en högre litterär kvalitet eller ej. 

 

Efter dessa rader om skönlitteraturen är det dags att fortsätta med att ge ytterligare 

bakgrund till denna studie. Först redogörs för olika aspekter av litteraturförmedling för 

att belysa vad detta begrepp kan innefatta, därefter en liten inblick i folkbibliotekens 

förmedling av skönlitteratur i såväl dagens som äldre tiders samhälle. Slutligen ges en 

kort inblick i det kulturpolitiska läget vad gäller folkbiblioteket och läsning och 

förmedling av skönlitteratur till vuxna.  

                                                 
16

 ”Skönlitteratur”, i Nationalencyklopedin, http://ne.se/artikel/309286 [2009-03-23]. 
17

 Bennich-Björkman, Bo 1997. Författarkarriär och litteraturfunktion i det äldre svenska samhället, i 

Litteratursociologi, red. Lars Furuland och Johan Svedjedal, s. 345-354, s. 346 och 347. 
18

 Platen, Magnus von 1997. Romanföraktet: en genres väg till prestige, i Furuland, Lars och Svedjedal 

Johan, red., Litteratursociologi, s. 491-505, s. 492 och 497 ff. 
19

 Se t.ex. Hedman, Dag 1995. Brott, kärlek, äventyr, s. 7-11 och Öhman, Anders 2002. Populärlitteratur, 

s. 14 f. 

http://ne.se/artikel/309286
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2.1 Litteraturförmedling  

 

Begreppet litteraturförmedling är centralt i uppsatsen varmed det är motiverat att titta 

närmare på detta. Lektorn i biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Oslo, 

Åse Kristine Tveit, menar att begreppet litteraturförmedling kan vara lite undflyende då 

det täcker ett brett spektrum av aktiviteter och uttryck, men formulerar det som att: 

”Formidling vil si å overføre, videresende eller være mellommann for noe. 
20

 Tveit 

menar att litteraturförmedlingens funktion är att på olika sätt bidra till att litteraturen når 

fram till läsaren, vilket kan ske genom ”produksjon, distribusjon, kritikk, 

tilgjengeliggjøring, visualisering eller veiledning”.
21

 Att det handlar om en 

kommunikation med användarna betonas och vikten av dialog framhålls.
22

 

 

Det flertal av aktiviteter som kan innefattas i begreppet litteraturförmedling blir tydligt 

också då Thorhauge beskriver hur biblioteket spelar två roller, dels som förvaltare av 

litteraturen – att samla och ställa den till förfogande, dels som förmedlare av den. 

Utnyttjandet ger mening åt samlingen och samlandet och förmedling betecknar de 

strävanden som biblioteket utför så att utnyttjandet främjas.
23

 I skönlitterära 

sammanhang kan förmedling enligt Thorhauge definieras såsom ”kommunikation om 

bibliotekets muligheder, der foregår på bibliotekarens præmisser, men med viden om 

låneren som type og evne til indføling i lånerens situation”.
24

 Utifrån en definition av 

förmedling som en beteckning för kommunikationen med användarna om bibliotekets 

samlingar så kan två typer av förmedling urskiljas, direkt och indirekt förmedling. Den 

indirekta förmedlingen består t.ex. av ämnesuppställningar, utställningar, litteraturlistor 

och kataloger. Direkt förmedling handlar framför allt om det personliga samtalet med 

låntagaren och arrangemang där verk presenteras muntligt. Att använda sig av olika 

metoder i förmedlingsarbetet har blivit nödvändigt i takt med att samlingarna växt.
25

 

Andra motsvarande beteckningar för direkt och indirekt förmedling är aktiva och 

passiva förmedlingsstrategier.
26

  

 

Begreppet litteraturförmedling kan även ses ur ett folkbildande perspektiv, vilket kan 

urskiljas som en viktig del i folkbibliotekens arbete med målet att sprida den goda 

boken och läsningen till fler grupper i samhället bland annat med hjälp av uppsökande 

verksamhet såsom exempelvis på arbetsplatser, vilket Joacim Hansson beskriver i 

skriften Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år.
27

  

 

Litteraturförmedling kan också betraktas utifrån en förmedling av läsupplevelsen 

snarare än av särskild litteratur. Professorn Catherine Sheldrick Ross nämner i 

forskningsöversikten Reading matters, hur det på de nordamerikanska folkbiblioteken 

och även i Storbritannien, i allt högre grad kan iakttas litteraturförmedling med fokus på 

läsupplevelsen och låntagarens läsutveckling, vilket går under benämningen ”reader 

                                                 
20

 Tveit, Åse Kristine 2004. Innganger: Om lesing og litteraturformedling, s. 54 och 29. 
21

 Tveit 2004, s. 29. 
22

 Tveit 2004, s. 28 f. 
23

 Thorhauge, s. 174. 
24

 Thorhauge, s. 175. 
25

 Thorhauge, s. 179 f.  
26

 Dessa beteckningar används t.ex. av Catherine Sheldrick Ross et al. 2006. Reading matters: what the 

research reveals about reading, libraries and community, s. 209. 
27

 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år, s. 23 f. 



 6 

development”.
28

 Även kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Immi Lundin 

har tagit upp detta förhållningssätt till diskussion i Cirkelbevis.
29

 Lundin lyfter fram hur 

detta sätt att uppfatta litteraturförmedling innebär att bibliotekarien inriktar sig på att 

vara behjälplig och stödjande och erbjuder sitt kunnande så att läsaren kan vidga och 

bredda sitt läsande.
30

 Tveit betonar att om läsarutveckling betraktas som en väsentlig del 

av litteraturförmedling innebär det att förmedlingen ska bidra till att läsaren gör nya 

upptäckter, kommer vidare i sin läsning och blir överraskad.
31

  

 

Gemensamt för forskarnas syn på litteraturförmedling är, som jag uppfattar det, att med 

hjälp av olika arbetsmetoder, och i direkt eller indirekt dialog med tilltänkta läsare 

uppmärksamma bibliotekens skönlitterära samling. Det litteraturförmedlande arbetet 

kan ha olika funktion och syfte, såsom en folkbildande ambition eller att mera generellt 

synliggöra de möjligheter till läsupplevelser som biblioteket kan erbjuda.  

 

2.2 Folkbibliotekens förmedling av skönlitteratur 

 

Geir Vestheim, professor vid BHS, framhåller i, Folkebibliotek i forvandling, att 

folkupplysningsideologi och kulturförmedling inom folkbiblioteken är starkt förankrade 

i de nordiska länderna.
32

 Folkbiblioteken har alltid haft en viktig uppgift i att förvalta 

och förmedla det som samhället i varje tidsperiod definierat som den gemensamma 

kulturen.
33

 Även Joacim Hansson beskriver folkbibliotekens inriktning på folkbildning 

och berättar hur det i de tidiga biblioteken i början av 1900-talet strävades efter att 

erbjudas folkbildning och en möjlighet för den enskilde till ett fritt lärande.
34

 På 1950-

talet etablerades uppsökande verksamhet för att nå ut med böcker och bokprat till 

grupper, vilka annars inte kom till biblioteket.
35

 Uppsökande verksamhet utvecklades 

sedan under 1960- och 1970-talet, och bibliotekarierna tog, som Hansson uttrycker det, 

på sig en roll ”som missionärer för bildning, läsning och god kultur”, de sökte sig också 

in på arbetsplatser, sjukhus och fängelser med läsfrämjande verksamhet och förmedling 

av litteratur.
36

 

 

Att på olika sätt förmedla skönlitteratur och väcka intresse för ett ökat läsande bland 

vuxna har således varit en viktig uppgift på folkbiblioteken under många år. Under ett 

antal år på 1990-talet och i början av 2000-talet tog dock införandet av ny teknik och ett 

ökande antal vuxen- och distansstuderande mycket resurser i anspråk. I och med detta 

sågs kunskapen om skönlitteratur minska bland bibliotekarierna och en grupp 

initiativtagare från Regionbiblioteken i Västra Götaland, Skåne och Stockholm i 

samarbete med Svenska Akademins Nobelbibliotek startade fortbildningskursen MUSA 

– Metodutveckling i Skönlitterärt Arbete. Projektet genomfördes mellan åren 2005 och 

2008 och riktade sig till yrkesverksamma bibliotekarier, totalt har 84 personer 

                                                 
28

 Sheldrick Ross, Catherine et al. 2006, Reading matters: what the research reveals about reading, 

libraries and community, s. 211 f.  
29

 Lundin, Immi 2004. Cirkelbevis. 
30

 Lundin 2004, s. 65-71. 
31

 Tveit 2004, s. 83 f.  
32

 Vestheim, Geir 1992. Folkebibliotek i forvandling, s. 12 f. 
33

 Vestheim 1992, s. 16. 
34

 Hansson 2005, s. 20. 
35

 Hansson 2005, s. 23. Hansson lyfter här särskilt fram Greta Renborgs insatser. 
36

 Hansson 2005, s. 23 f. 
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genomgått kursen.
37

 I ett samtal med en av initiativtagarna till projektet framkommer att 

det ej finns planer på ytterligare MUSA-kurser, men kursen har i flera fall lett till 

bildandet av regionala nätverk och även inspirerat till startandet av boktips.net, vars 

syfte är att skapa en nationell boktipsdatabas som kan användas på de lokala 

folkbiblioteken samt inspirera biblioteksanställda till skrivande litteraturförmedling.
38

  

 

Även NÄFS – nätverk för skönlitteratur på biblioteken, vilket bildades hösten 2006 av 

en grupp författare, litteraturkritiker, bibliotekarier och litteraturvetare för att stärka 

skönlitteraturens ställning på folkbiblioteken bör nämnas som en del av dagens situation 

då det gäller diskussion kring skönlitteratur i samhället.
39

 I ett informationsblad från 

NÄFS ges en överblick kring vad som i dagsläget händer på länsbiblioteken vad gäller 

skönlitteratur och förmedling till vuxna och det konstateras hur det finns tendenser att 

detta prioriteras på länsnivå, dessutom nämns att det vid BHS i Borås från höstterminen 

2009 ges en kurs i litteraturförmedling där målgruppen, på samma sätt som i MUSA, är 

vuxna läsare.
40

 I ett annat informationsblad lyfts vissa prioriterade frågor att arbeta med 

fram, varav en är frågan ”hur man lyfter fram den litteratur som inte tillhör de för dagen 

mest aktuella utan den litteratur som just folkbiblioteken har kompetens att förmedla”.
41

 

I ett senare informationsblad kan konstateras hur denna fråga fått ett svar genom att 

projektet, ”Den långa svansen”, genomförs på Stockholms stadsbibliotek. Projektet vill 

lyfta fram äldre svensk litteratur och det ges lästips på bibliotekets hemsida, det ordnas 

även samtal och boktips på biblioteket med målet att skapa möten mellan äldre och 

samtida litteratur.
42

 I samma informationsblad nämns ytterligare ett projekt, vilket nu 

avslutats, SAV – skönlitterärt arbete i Västerbotten, samt hur det planeras för nya 

projekt i Skåneregionen, som skall gynna samtal om litteratur med fokus på utbildning, 

forskning och verksamhet på bibliotek.
43

 

 

I utvärderingen av MUSA konstateras att intresset för skönlitteratur ökat, det uttrycks 

hur det de senaste åren ”gått en allmän trend i att flytta fram skönlitteraturens placering” 

samt att det blivit modernt med skönlitteratur igen.
44

 Även statistiskt kan, som nämndes 

inledningsvis, ett visst ökat utlån av skönlitteratur iakttas, vilket ytterligare understryker 

uppfattningen om ett ökat intresse för läsning av och arbete med skönlitteratur.
45

 

Folkbiblioteken och bibliotekarierna kan alltså ses ha en fortsatt väsentlig roll att spela 

med möjlighet att erbjuda såväl nyare som den lite äldre litteraturen samt det kunnande 

som kan erbjudas med möjlighet till litterära samtal och boktips. Även Kulturrådet har, 

som redan nämnts, uppmärksammat och konstaterat ett ökat intresse för skönlitteratur.
46

 

Det kan därmed vara av intresse att avsluta denna bakgrund med ett kort nedslag i vad 

det kulturpolitiskt uttrycks kring läsning och förmedling av skönlitteratur till vuxna. 

                                                 
37

 Eriksson 2008, s. 4 ff.  
38

 Samtal med bibliotekskonsulenten Gunnar Südow regionbibliotek Västra Götaland 2009-02-20. 
39

 NÄFS – nätverk för skönlitteratur på biblioteken, www.nafs.nu [2009-04-27]. 
40

 NÄFS, Informationsblad 7 sep. 2009, www.nafs.nu [2010-03-23] Enligt Gunnar Südow var en 

målsättning hos initiativtagarna till Musa-kurserna att inspirera till liknande kurser på högskolorna. 
41

 NÄFS, Informationsblad 6 dec. 2008, www.nafs.nu [2009-04-27) 
42

 NÄFS, Informationsblad 8, mars 2010, www.nafs.nu [2010-03-23]. Stockholms stadsbibliotek, 

http://biblioteket.se/default.asp?id=138294&refid=9249 [2010-03-23] 
43

 NÄFS, Informationsblad 8. 
44

 Eriksson 2008, s. 33. 
45

 Folkbibliotek 2008 2009, s. 19 f, och Folkbibliotek 2009 2010, s. 21 f. 
46

 Statens Kulturråd, ”Folkbibliotekens litteraturförmedlande uppdrag”, 

http://www.kulturradet.se/sv/Press/Konferenser/Folkbibliotekens-litteraturformedlande-uppdrag/  [2009-

04-27] 

http://www.nafs.nu/
http://www.nafs.nu/
http://www.nafs.nu/
http://www.nafs.nu/
http://biblioteket.se/default.asp?id=138294&refid=9249
http://www.kulturradet.se/sv/Press/Konferenser/Folkbibliotekens-litteraturformedlande-uppdrag/
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2.3 Folkbibliotekens förmedling av skönlitteratur och 
kulturpolitiken 

 

I Kulturproposition 2009/10:3 Tid för Kultur presenteras regeringens nya kulturpolitiska 

mål där främjande av ”allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning […] främja ett 

levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och 

interkulturellt utbyte” är punkter som kan ses ha särskild betydelse i detta 

sammanhang.
47

 Dessa mål är nationella och ska därmed styra den statliga 

kulturpolitiken men det framhålls också hur dessa kan inspirera och vägleda politiken i 

landsting och kommuner.
48

 I kulturpolitiken ingår folkbiblioteken som en viktig del och 

”bidrar till att uppfylla kulturpolitikens mål genom att främja och stimulera till läsning, 

utbildning och kulturupplevelse”, som Statens Kulturråd uttrycker det.
49

 I och med att 

det i Bibliotekslagens § 2 fastslås att det i varje kommun skall finnas ett folkbibliotek 

där medborgarna skall erbjudas fri tillgång till litteratur och information kan man se att 

det kulturpolitiska målet med att ge alla möjlighet att delta i kulturlivet vad gäller 

folkbiblioteken även är en lagstadgad rättighet.
50

 Kulturarv beskrivs i propositionen som 

sådant som bär samhällets minnen och ett exempel som ges är berättelser.
51

 Förutom att 

erbjuda kulturupplevelse skulle skönlitteratur, enligt min mening, utifrån detta även 

kunna betraktas som ett slags kulturarv och litteraturförmedling ett spridande av både 

kulturupplevelse och kulturarv helt enligt de uppställda målen.  

 

3. Tidigare forskning och annan litteratur 
 

I detta avsnitt ges en översikt av den forskning på området som är av relevans för denna 

studie. Informationssökningen har skett via olika databaser såsom exempelvis, BADA, 

LIBRIS och LISA, med sökord som litteraturförmedling, förmedling, skönlitteratur, 

folkbibliotek och vuxna i olika kombinationer och med motsvarande ord på engelska. 

Till stor hjälp har litteraturförteckningar i bland annat tidigare magisteruppsatser varit. 

Presentationen av tidigare forskning och annan litteratur sker utifrån viss temaindelning 

som har sin grund i uppsatsens frågeställningar. Forskningen kring olika aspekter av 

litteraturförmedlingen och om läsning av skönlitteratur är dock nära sammanknutna och 

tangerar varandra varmed många texter berör mer än ett av dessa tre teman. Texterna 

har då inordnats utifrån det tema vilket främst är i fokus och företrädesvis har betydelse 

för tillämpningen i min egen studie.  

 

3.1 Läsning av skönlitteratur 
 

Jon Smidt, professor i norsk ämnesdidaktik med tyngdpunkt på litteratur- och 

skrivundervisning, framhåller i ”Blir teksten til i lesingen?” vikten av att i sitt 

förmedlingsarbete reflektera kring synen på skönlitteratur.
52

 Då min studie omfattar 

                                                 
47

 Tid för Kultur, Kulturproposition 2009/10:3, s. 26.  
48

 Tid för Kultur, Kulturproposition 2009/10:3, s. 28. 
49

 Folkbibliotek 2008 2009, s. 7. 
50

 Bibliotekslag SFS 1996:1596. 
51

 Tid för Kultur, Kulturproposition 2009/10:3, s. 30. 
52

 Smidt, Jon 1995. Blir teksten til i lesingen?, ingår i Munch-Petersen, Erland, red. Litteratursociologi, s. 

136-149. 
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frågor kring informanternas syn på läsning och då särskilt i samband med den 

litteraturförmedlande verksamheten ger denna text en bra ingång till detta med sin 

sammanfattning av teorier och forskning kring läsning av skönlitteratur utifrån ett 

biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.  

 

Smidt beskriver hur texter alltid tolkats för att finna dess mening och hur synen på 

läsarens roll har förändrats under tidens gång. Från en syn på att i läsningen finna den 

rätta tolkningen, vad författaren egentligen menade, där en bild av författarens liv och 

samtid kunde bidra till förståelsen, en syn som till viss del lever kvar, började senare 

under 1900-talet litteraturvetenskapen i stället sätta texten i centrum. Därefter har 

receptionsforskningen inriktat sig på läsarens synvinkel, hur läsaren uppfattar texten och 

hur mening skapas av läsaren i en dialog med texten utifrån sin samtid och sina 

erfarenheter.
53

 Den sociala kontextens betydelse och den specifika läsesituationens 

inverkan på läsarens uppfattning av en text är frågor som också aktualiserats, dessutom 

teorier om den dialog som kan iakttas mellan texter – intertextualitet – en dialog som 

involverar författaren, läsaren och samhället.
54

 Jon Smidt menar att teorier om text och 

läsning påverkar synen på litteratur och litteraturförmedling, bland annat kompliceras 

bilden av vilken litteratur som skall förmedlas från det som traditionellt varit litterär 

kvalitet. Detta då exempelvis receptionsforskningen betonar hur texter får olika mening 

för olika läsare.
55

 Jon Smidt menar att frågor kring vilka behov läsaren har vid sitt 

sökande efter litteratur är ett väsentligt spörsmål i förmedlingssituationen och pekar på 

att receptionsforskningen och receptionsteori inte bara frågar sig vad författaren menat 

utan också vilken mening olika texter får för olika läsare och varför de läser.
56

 Detta 

synes vara ett perspektiv på skönlitterär läsning vilket kan ha särskild betydelse i 

samband med litteraturförmedling. Det återfinns mycket forskning kring läsning och 

skönlitteratur, men i detta sammanhang är det ej motiverat att fördjupa sig i detta, utan 

Jon Smidts text menar jag ger en tillräcklig bild av hur teorier kring synen på läsning 

kan gestalta sig och att denna kan tjäna som forskningsbakgrund för läsaren. Denna 

översiktliga text var oumbärlig för att ge uppslag till vilka teorier som jag skulle 

fördjupa mig i inför sökande av användbara analysverktyg bland dessa.  

 

3.2 Den litteraturförmedlande bibliotekarien: litteratur, 
arbetsmetoder och förmedlarrollen 

 

 Jofrid Karner Smidt undersöker, i sin avhandling Mellom elite og publikum, vilken 

litterär smak och förhållningssätt till skönlitteratur som bibliotekarier vid norska 

folkbibliotek ger uttryck för samt hur detta påverkar deras litteraturförmedling.
57

 

Resultatet visar att bibliotekarierna har en bred litterär smak. Det stora flertalet 

informanter läser för underhållningens skull och lägger stor vikt vid att läsningen skall 

                                                 
53

 Smidt 1995, s. 141 f. Inom receptionsforskningen nämns  Hans-Georg Gadamer och Wolfang Iser. För 

vidare läsning se t.ex. Wolfgang Iser, ”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse”, i Modern 

litteraturteori del 1, red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson 1993, s. 319-341, s. 324. Isers text 

publicerades 1974. Hans-Georg Gadamer, ”Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i 

hermeneutiken”, i Modern litteraturteori del 1, red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson 1993, s. 342-

363, s. 346 f. Gadamers text publicerades 1975. 
54

 Smidt 1995, s. 143-145. Forskarna Stanley Fish, Louise Rosenblatt och Mikhail Bakhtin nämns.  
55

 Smidt 1995, s. 147. 
56

 Smidt 1995, s. 147. 
57

 Karner Smidt, Jofrid 2002. Mellom elite og publikum, Diss., s. 4. 
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vara tankeväckande och gripande. Litteraturens olika funktioner ses som tätt 

sammanvävda, dels den estetiska och dels den mer praktiska underhållande och 

kunskapsutvecklande funktionen.
58

 I förmedlingsarbetet använder sig informanterna av 

ett antal olika förmedlingsstrategier såsom bokprat, föredrag om ny litteratur, 

bokutställningar m.m. Själva boksamlingen och hur den kan presenteras betraktas också 

av samtliga informanter i studien som en del av litteraturförmedling. Det betonas starkt 

en önskan att utveckla och erbjuda det bästa möjliga utbudet till det största möjliga 

antalet användare. För några innebär detta att samlingen ska präglas av stor bredd och 

utifrån låntagares efterfrågan, men det uttrycks också en vilja till folkupplysning som 

förmedlingsideal. Det framstår som att informanterna ser en möjlighet att förena dessa 

tankegångar. ”I dilemmaet mellom relativisme og fastholdelse av de verdiene man tror 

på, framstår samtalen som løsning.”
59

  Frågor om bibliotekariers syn på läsning och 

litteraturförmedling är väsentliga delar av min egen studie varmed de resultat Karner 

Smidt funnit i sin avhandling är värdefulla som forskningsbakgrund.  

 

Catherine Sheldrick Ross forskningsöversikt Reading matters ger en inblick i den 

forskning som bedrivs kring läsning och bibliotekens roll som litteraturförmedlare och 

läsfrämjare. Översikten behandlar anglo-amerikanska förhållanden men kan ändock 

vara av intresse. Sheldrick Ross talar om hur synen på litteraturförmedling förändrats 

under åren och hur det på senare år inträtt en förändring så till vida att i stället för att 

den litteraturförmedlande verksamhetens mål ses vara en utveckling av låntagarnas 

läsvanor med avseende på litteraturens kvalitet allt mer fokusera på läsupplevelsen och 

den kvalitet i denna upplevelse som den enskilde läsaren upplever. Detta 

litteraturförmedlande förhållningssätt som på senare tid utvecklats i Storbritannien går 

under beteckningen ”reader development”.
60

   

 

Innganger: om lesing og litteraturformidling av Åse Kristine Tveit, lektor vid 

högskolan i Oslo, är en handbok tänkt att kunna fungera som kurslitteratur men riktas 

även till alla som arbetar med litteraturförmedling både på bibliotek och i bokhandeln.
61

 

Tveit diskuterar kring förmedlarrollen och hur förmedlaren är den som kan visa på och 

sammanföra läsare och text. För att utöva litteraturförmedling behövs kunskap om och 

intresse för både litteraturen och läsaren. Bibliotekarien behöver en god kännedom om 

användning av olika sökverktyg, genrekunskap, kännedom om centrala litterära verk 

och litteraturhistorisk kunskap. Att bibliotekarien själv bör läsa mycket och varierat för 

att därigenom bygga upp en repertoar att kunna utgå ifrån i förmedlingsarbetet är något 

som Tveit också betonar.
62

 Förmedlarrollen har, menar Tveit, ändrat sig från att tidigare 

varit mera styrt utifrån de som tillhandahåller litteraturen till att allt mera anpassats till 

användares efterfrågan.
63

 Varför människor läser diskuteras samt de olika funktioner 

läsningen kan ha, här betonas vikten av att inte en gång för alla placera läsaren i en 

bestämd kategori av litteratur, då undersökningar visar att läsarens humör och dagsform 

spelar stor roll för vad som passar just då. Det redogörs också för olika metoder och 

strategier som kan användas i arbetet.
64

 Tveit tar upp hur litteraturförmedling inrymmer 

ett brett spektrum av aktiviteter och uttryck både muntliga, skriftliga och visuella och 

                                                 
58

 Karner Smidt 2002, s. 311 ff. 
59

 Karner Smidt 2002, s. 260 ff. och 320. 
60

 Sheldrick Ross, Catherine et al. 2006. Reading matters: what the research reveals about reading, 

libraries and community, s. 211 f. 
61

 Åse Kristine Tveit 2004. Innganger: om lesing og litteraturformidling. 
62

 Tveit 2004, s. 24 ff och 28. 
63

 Tveit 2004, s. 44.  
64

 Tveit 2004, s. 66-134. 
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menar att dessa kan tydliggöras om man betraktar ”aktivitetene og uttrykkene i 

formidlingen som tekstlige ytringer” och att då begreppet paratext kan vara 

behjälpligt.
65

 Tveits handbok bidrar med en bred bild över det litteraturförmedlande 

arbetet och läsningens funktion och betydelse och då detta är ämnen som mina 

frågeställningar kretsar kring ser jag den som högst relevant och användbar. 

 

Begreppet paratext, som nämndes ovan, beskrivs av den franske litteraturforskaren 

Gerard Genette i, Paratexts: tresholds of interpretation och betecknar de element som 

både inom och utanför boken förmedlar den till läsaren, titel, undertitel, epiloger, 

efterord och baksidestext, men även recensioner och andra texter eller muntliga 

uttalanden om en bok. Paratexter kan fylla olika funktioner, t.ex. förmedla ren 

information, såsom att nämna vilken genre texten tillhör, eller förmedla en viss 

tolkning.
66

 Genettes användning av paratextbegreppet är i första hand knutet till skrivna 

texter. Tveit menar att det är meningsfullt att använda begreppet också om exempelvis 

muntliga presentationer.
67

 Det är funktionen att peka på som gör paratextbegreppet så 

användbart i förmedlingssammanhang, att visa på olika ingångar till litteraturen. Både 

skrivna lästips, det som sägs till läsare och det som uttrycks genom utställningar, 

skyltning och även ämnesord kan betraktas som paratexter.
68

 Detta begrepp kan således 

ses ha relevans för, och vara nära knutet till, begreppet litteraturförmedling och är 

därmed av intresse för min egen studie. 

 

Sara Appelqvist och Elin Boardy undersöker, med hjälp av fokusgruppsintervjuer, i sin 

magisteruppsats, ”Det är ett yrkesmässigt dilemma” – om förmedling av skönlitteratur 

på folkbibliotek, hur bibliotekarierna vill arbeta med förmedling, vilken litteratur de vill 

förmedla samt hur informanterna uttrycker att de förhåller sig till användarna.
69

 

Appelqvist och Boardy utgår teoretiskt från Jofrid Karner Smidts avhandling och 

kommer i sina resultat till många liknande slutsatser kring bibliotekariernas litterära 

smak samt de olika förhållningssätten gentemot användarna, såsom att erbjuda 

låntagarna det som efterfrågas, en ambition att höja låntagarnas litterära smak men 

också i hög grad ett kombinerat förhållningssätt där man genom samtal kan finna en 

balans mellan det efterfrågansstyrda och det aktivt förespråkande och upplysande 

förhållningssättet.
70

 Appelqvist och Boardy fokuserar i relativt hög grad på litterär 

kvalitet och hur informanterna ser på detta i ett förmedlingsperspektiv, något min egen 

studie ej inriktas på. Andra delar av Appelqvists och Boardys studie, såsom de roller 

och förhållningssätt bibliotekarierna uttrycker att de har gentemot användare samt 

analys av hur informanterna vill arbeta med förmedling, har relevans och kan tjäna som 

bakgrundskunskap och jämförelse i diskussion och analys. Deras studie kan också 

betraktas som aktuell då den är från 2008.  

 

                                                 
65
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66
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67
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69
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70
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I den något äldre magisteruppsatsen Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket 

av Helena Strömblad, från 2003, är den övergripande frågeställningen hur 

bibliotekarierna ser på skönlitteratur och hur detta påverkar deras litteraturförmedling.
71

 

Undersökningen visar på att dessa informanter är storläsare, med en bred litterär smak, 

och god kunskap om olika litterära grepp. ”De läser för att koppla av, uppleva glädje, bli 

berörda, utveckla språket, öka kunskapen och ta del av trovärdiga skildringar av 

människor och miljö.”
72

 Eftersom en av frågeställningarna i min egen studie har som 

mål att undersöka bibliotekariers syn på vuxnas läsning av skönlitteratur, och då också 

hur de ser på sin egen läsning innefattas i detta, är denna del av Strömblads studie av 

intresse. Däremot har Strömblads diskussioner kring kvalitetslitteratur och 

undersökningen av hur värderande, ekonomiska och politiska faktorer påverkar inköpen 

av skönlitteratur ringa relevans.  

 

Ytterligare en uppsats av relevans, eftersom bibliotekariers inställning till skönlitteratur 

och läsning studeras, är Linda Henrikssons magisteruppsats från 2005, Men när sitter ni 

och läser alla böckerna?.
73

 Henriksson undersökte bibliotekariers läsvanor och hur de 

uppfattar att de kan motsvara låntagares förväntningar på skönlitterära kunskaper samt 

synen på litteraturförmedling och inköp. De intervjuade arbetar på olika typer av 

bibliotek. Resultatet visar att bibliotekarierna läser mycket och blandat, de uppvisar en 

mellansmak med viss avgränsning nedåt mot kiosklitteratur konstateras det. Henriksson 

uppfattar ej att litteraturförmedling har så stor del i arbetet på de undersökta biblioteken, 

dock i högre grad på huvudbiblioteken. Informanterna tycker sig kunna motsvara 

låntagares förväntningar men kommer också med förslag på hur mer inslag av 

skönlitterära kunskaper kunde ingå i utbildningen.
74

 

 

I magisteruppsatsen För kunskaps skull? av Monika Baruch, studeras bibliotekariers syn 

på läsning och förmedling av skönlitteratur. Denna har dock ett något annorlunda 

perspektiv då målet också är att studera om bibliotekarierna betraktar skönlitteratur som 

en källa till kunskap och hur de ser på skönlitteraturens roll i förhållande till bibliotekets 

arbete med livslångt lärande samt folkbildning.
75

 Baruch använder sig av begreppet 

fronesis, en form av kunskap som kan översättas med praktisk klokhet, vilket av flera 

forskare framhålls vara en slags livskunskap som skönlitterär läsning kan bidra till. 

Uppsatsens resultat påvisar att informanterna menar sig erhålla kunskap genom sin 

skönlitterära läsning såsom exempelvis om andra kulturer, människor och miljöer, även 

det litterära språket värdesätts. De upplever att de i sitt arbete med skönlitteratur 

förmedlar något av stort värde, dock betraktar de det ej såsom kunskapsförmedling.
76

 

Baruch menar att samtliga informanter i studien arbetar i en folkbildande tradition i sitt 

förmedlingsarbete i och med att de tydligt förmedlar något de anser viktigt och 

värdefullt.  Vad gäller förhållningssättet gentemot användare betonar de sex 

bibliotekarierna hur de ej intar ett ”uppifrånperspektiv” – det tas ett tydligt avstånd från 
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forna tiders förmyndarbibliotek. Dock återfinns en strävan efter att förmedla den 

skönlitteratur som de själva finner värdefull och givande, men med respekt för andras 

litterära smak.
77

 Min egen studie skiljer sig från denna genom att mitt fokus i stället är 

den kunskap som bibliotekarierna själva besitter och hur denna uttrycks och förvärvas i 

det litteraturförmedlande arbetet. Dock erbjuder Baruch studie precis som de ovan 

presenterade en god inblick i bibliotekariers förhållningssätt gentemot användare i 

förmedlingsarbetet, samt uppfattningar kring läsning av skönlitteratur, varmed den 

erbjuder värdefulla bidrag till min egen undersökning. 

 

3.3 Kunskap och kompetens i praktisk litteraturförmedling 

 

I min studie ingår frågor kring den kunskap som bibliotekarier betraktar som nödvändig 

i det litteraturförmedlande arbetet samt hur denna erhålls. För att få en ingång till detta 

område har Anna Kåring Wagmans forskningsöversikt Bibliotekarien och professionen 

varit användbar.
78

 I denna översikt diskuteras kring bibliotekariernas kunskap och 

kompetens samt hur detta behöver bli tydligare beskrivet.
79

 I den forskning som 

sammanställts framkommer vid försöken att definiera bibliotekariekompetensen en 

överensstämmelse att informationskompetens och kunskapsorganisation är delar av 

yrkets kärnkunskaper, social och pedagogisk kompetens samt exempelvis god 

litteraturkännedom och förmåga att väcka läslust ses som viktiga inslag i bibliotekariers 

kunskap och kompetens.
80

 De sistnämnda tydliga inslag i den litteraturförmedlande 

verksamheten. I forskningsöversikten diskuteras även kring att yrket tidigare främst 

betraktades som praktiskt medan det genom den förändrade utbildningen blivit alltmer 

teoretiskt. Det framhålls dock att kunskap ej enbart ”kan överföras via en teoretisk 

utbildning, utan att mycket av yrkeskunskap finns outtalad och i praxis” samt att 

bibliotekarien även måste ”använda sig själv som människa i dialog med användarna” 

så att förhållningssätt och bemötande gentemot dessa kan utvecklas.
81

  

 

Hur bibliotekarier erhållit och erhåller kunskap i sitt litteraturförmedlande arbete är 

således en viktig del i min studie och därmed är även forskning som bidrar till att utöka 

kännedom om hur det litteraturfömedlande arbetet kan utvecklas av intresse. De båda 

amerikanska professorerna i biblioteks- och informationsvetenskap, Catherine Sheldrick 

Ross och Mary K. Chelton, redovisar i artikeln “Reader’s advisory: Matching mood and 

material” hur de intervjuat 194 storläsare för att med ledning av dessas strategier för att 

finna böcker som lockar till läsning, kunna utöka den kunskap som behövs för den 

litteraturförmedlande bibliotekarien.
82

 Det poängteras i studien hur den grundläggande 

frågan är vad läsaren just då känner sig upplagd för att läsa och det kan konstateras att 

viljan att ta risker att prova på exempelvis en okänd genre eller författare är större vid 
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bibliotekslån än om det gäller inköp av böcker. Olika källor för boktips var vänner, 

recensioner, bibliotekarier m.m. Val av bok sker vanligtvis utifrån författare, därefter 

genre och när läsaren bestämt sig för att leta i en viss sektion spelar omslag och 

baksidestext en viktig roll. Sheldrick Ross och Chelton menar att bibliotekarien kan 

fråga vilken läsupplevelse som läsaren för tillfället efterfrågar och att boktips från 

exempelvis personalen kan göras tillgängliga samt vikten av att underlätta browsing, då 

detta ökar möjligheten att läsare också mera slumpvis väljer en bok. Forskarna 

framhåller också hur indexering av skönlitteratur ytterligare behöver utvecklas.
83

  

 

Yrkesverksamma bibliotekariers syn på kunskap och utbildning undersöks i Kerstin 

Asks och Anneli Johanssons magisteruppsats, Bibliotekariers syn på utbildning och 

kompetens – de små folkbibliotekens perspektiv.
84

 Informanterna ger sin syn på de 

kunskaper och kompetenser som behövs vid ett litet folkbibliotek, hur de betraktar sin 

utbildnings betydelse för arbetet samt hur de ser på generationsväxlingen på mindre 

folkbibliotek. Uppfattningar från de med en äldre utbildning och de som genomgått en 

senare utbildning efter 1993 jämförs. Resultat vad gäller synen på kunskap och 

kompetens visar att det främst är fyra kunskapsområden som framhålls av samtliga 

informanter; informationssökning, social kompetens, litteraturkännedom och 

allmänbildning.
85

 Ask och Johansson undersöker uppfattningen om bibliotekarieyrkets 

samlade kunskap och kompetens men i och med att litteraturförmedling är en del av det 

som berörs, finns delar av relevans för min uppsats. Jämförelser mellan olika 

utbildningar och påverkan av generationsväxling är däremot områden som ej berörs i 

min egen studie. Intressant att notera är uppfattningen hos dessa informanter att de 

betraktar kännedom om litteratur och arbete med litteraturförmedling som en kunskap 

och kompetens vilken kommer att minska i och med den generationsväxling som sker 

på biblioteken samt den allt kortare livslängd som skönlitteraturen anses ha.
86

 

 

Även Erika Ljung studerar i sin magisteruppsats, Läsfrämjande verksamhet för vuxna, 

bibliotekariers kunskap och kompetens.
87

 Ljung utgår från två hypoteser, dels att 

läsfrämjande arbete för vuxna sker i för liten utsträckning och inte lika medvetet som till 

barn, dels att bibliotekarieutbildningen ej förmedlar den kompetens som behövs för 

detta arbete.
88

 Resultatet visar att dessa hypoteser fick stöd i den empiriska 

undersökningen där sju bibliotekarier intervjuades. De kompetenser, vilka, av 

informanterna, framhålls som värdefulla i det läsfrämjande arbetet är 

litteraturkännedom, social förmåga och pedagogik.
89

 Det kan konstateras att Ljungs och 

min egen uppsats sker utifrån delvis olika perspektiv, då mitt syfte ej inbegriper att 

jämföra förmedling till barn och vuxna ej heller hur de värderar sin utbildning i 

förhållande till detta arbete. Jag intresserar mig dock för vilka olika kunskaper de 

grundar sin litteraturförmedling i och hur dessa erhållits, varmed deras utbildning är en 

del i detta. Ljungs undersökning av kompetensen i det litteraturförmedlande arbetet 

                                                 
83

 Sheldrick Ross och Chelton 2001, s. 52 ff.  
84

 Ask, Kerstin och Johansson, Anneli 2008. Bibliotekariers syn på utbildning och kompetens – de små 

folkbibliotekens perspektiv, Magisteruppsats: Biblioteks- och informationsvetenskap Borås 2008:88. 
85

 Ask och Johansson 2008, s. 72 f. 
86

 Ask och Johansson 2008, s. 68.  
87

 Ljung, Erika 2006. Läsfrämjande för vuxna. En kvalitativ undersökning av bibliotekariers 

arbetsmetoder, litteraturfrämjande roll och kompetens, Magisteruppsats: Biblioteks- och 

informationsvetenskap Uppsala universitet nr 284. 
88

 Ljung 2006, s. 4. 
89

 Ljung 2006, s. 67 f . 



 15 

tillför en betydelsefull bakgrund till besvarandet av den frågeställning som behandlar 

kunskap och kompetens på det litteraturförmedlande området.  

 

Maria Ragnarsson och Nina Smiseth har i magisteruppsatsen, En bok till varje läsare, 

en läsare till varje bok, med utgångspunkt i teorier om kommunikation och litteraturens 

”appeal factors”, genomfört en kvalitativ studie med syfte att få en fördjupad insikt i hur 

ett arbete med att ge individanpassade lästips kan utföras, samt vilken information 

bibliotekarierna uttryckte att de behövde för att förstå läsares önskemål.
90

 Resultat visar 

att bibliotekarierna upplever att läsare ofta är vaga i sin beskrivning av vad som 

efterfrågas, vilket de försöker avhjälpa med referensintervjuer. Informanterna uppger att 

de hämtar mycket kunskap från egen läsning men även att exempelvis BTJ:s 

lästipsfoldrar och recensioner är verktyg som används i detta arbete. Ragnarsson och 

Smiseth konstaterar att möjligheterna till återvinning av skönlitteratur i exempelvis 

bibliotekskatalogen skulle behöva förbättras och förfinas.
91

 Även denna uppsats har 

relevans för den del som berör informanternas uppfattning om den kunskap de använder 

sig av i förmedlingsarbetet. 

 

Genomgången av tidigare forskning erbjuder en bakgrund till min egen studie vilken 

därmed kan ses i ett sammanhang och senare i uppsatsen ges möjlighet att diskutera 

dessa forskningsresultat gentemot de som framkommer i denna studie. 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Uppsatsens första 

frågeställning berör synen på vuxnas läsning av skönlitteratur, vilken betydelse och 

funktion läsningen kan ha. I flera texter i den litteratur och forskning jag tagit del av 

framhålls hur olika teorier kring läsning och skönlitteratur kan vara väsentligt i den 

litteraturförmedlande verksamheten, då detta kan bidra med en förståelse av läsningens 

funktion och betydelse.
92

 Det kan därmed vara av intresse att studera vad som 

framkommer vid en analys av informanternas utsagor med hjälp av teorier kring 

läsning. Till en viss utsträckning har denna teoridel relevans även för analysen av 

informanternas syn på sin förmedling, den andra frågeställningen följaktligen. Till 

analysen av den följande delen av studiens andra frågeställning, avseende hur 

informanterna ser på sin roll som litteraturförmedlare gentemot användarna, har jag 

funnit några olika forskares teorier kring roller eller förhållningssätt i detta arbete. De 

valda forskarna är välkända inom detta forskningsområde av biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Dessa teorier presenteras och diskuteras samman för att 

senare tjäna som analysverktyg. Slutligen behandlas teorier om olika former av kunskap 

och hur kunskap kan erhållas inom en profession. Även begreppet kompetens 

presenteras. Dessa teorier skall tjäna som verktyg i analysen för besvarandet av den 

tredje frågeställningen kring den kunskap och kompetens som informanterna uttrycker 

att de grundar sitt förmedlande arbete i och hur denna kunskap erhålls.  
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4.1 Att läsa och förmedla skönlitteratur 
  
Hva er en litterær tekst egentlig? Hvem bestemmer hva en tekst betyr – er det forfattaren, teksten 

selv, leseren? Og hva vil det si å »forstå« en tekst? Slike spørsmål trenger vi ikke å stille hver gang 

vi gleder oss over et fint dikt eller lever oss inn i en roman. Men når litteratur blir noe vi skal 

»formidle« […] på skole og bibliotek […] kan det være verdt å stille dem. For bak det vi gjør med 

litteraturen, ligger alltid en syn på hva tekster er, og hva det kan være meningsfylt å gjøre med 

dem.
93

 

 

Jon Smidt, vars text behandlats i tidigare forskning, pekar i citatet på frågor som teorier 

kring läsning av skönlitteratur kan ge olika svar på och det framhålls hur man i sitt 

förmedlingsarbete kan ha nytta av att reflektera kring synen på skönlitteratur. Smidts 

text ledde vidare till en fördjupning i några teorier för att finna den mest lämpliga för 

min studie. Receptionsforskningen med sin betoning på att texter får olika mening för 

olika läsare, framstod för mig som relevant vad gäller förmedlingsarbetet och därmed 

intressant att tillämpa i en analys av bibliotekariers syn på läsning. Efter att ha tagit del 

av några olika forskares texter på detta område framstod så Louise M. Rosenblatts 

teorier som den för ändamålet mest relevanta för analysen av informanternas utsagor om 

synen på vuxnas läsning.
94

  

 

Louise M. Rosenblatt, professor emerita i engelsk litteratur, litteraturvetare och 

socialantropolog, är enligt förordet till den svenska utgåvan av Literature as 

exploration, att betrakta som en levande legend inom forskningsområdet reader- 

response.
95

 Rosenblatt menar att det i läsningen sker en transaktion, det ”ständigt 

ömsesidiga inflytandet mellan läsare och text under skapandet av mening”.
96

 Beroende 

på vilken slags text vi läser sker läsningen med olika grad av uppmärksamhet på 

kognitiva eller känslomässiga aspekter. Skillnader i graden av uppmärksamhet mellan 

dessa aspekter bildar ett kontinuum mellan ett företrädesvis icke-litterärt till ett 

företrädesvis litterärt förhållningssätt. Rosenblatt betecknar dessa förhållningssätt 

efferent och estetisk läsning. Den efferenta läsningen innebär ett mer bokstavligt, 

opersonligt läsande såsom vid läsandet av en vetenskaplig rapport, medan den estetiska 

läsningen innebär en mer personlig läsning med ett upplevande av de stämningar och de 

situationer läsaren tar del av. De olika förhållningssätten står dock inte i motsats till 

varandra utan är beroende på vilket syfte den just aktuella läsningen har.
97

 Den 

tillfredsställelse läsaren söker i litteraturen varierar mellan personer och vid olika 

tidpunkter i samma persons liv. Samma text kan också ha olika mening för en läsare vid 

skilda tidpunkter och omständigheter. Möjligheten att kunna förutsäga en text som kan 

visa sig betydelsefull för en läsare kräver viss kännedom om denne. Erhållande av 

kunskap om människor och samhällen med ett vidgande av sina erfarenheter framhålls 

som en funktion som skönlitterär läsning kan ha, då läsningen inte enbart ger 
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information utan erbjuder ett slags genomlevande av händelser och en möjlighet att leva 

sig in i en annan människas situation, betonar Rosenblatt. Att läsa ett verk, som gestaltar 

liknande problem som läsaren brottas med erbjuder en möjlighet till nya, mera objektiva 

perspektiv. Skönlitteratur läses förstås i hög grad som avkoppling och även en slags 

verklighetsflykt, vilket ej behöver ses som negativt då ett lättande av oro eller stress 

genom en stunds flykt in i en boks värld kan ge nya krafter och verka vederkvickande. 

Läsningen kan betraktas som erbjudande ett idealt experimenterande, då vi i litteraturen 

erhåller ställföreträdande upplevelser, vi provar olika sätt att leva, utan att det finns risk 

för ödesdigra konsekvenser i verkliga livet. Innehållet och den litterära formen och 

strukturen i berättandet samverkar i möjliggörandet av de olika läsupplevelserna för 

läsaren, som alltid enligt Rosenblatt har en aktiv roll.
98

  

 

Till ytterligare hjälp i den kommande analysen menar jag att Rosenblatts teorier kan 

kompletteras med Michail Bachtins teorier dels om den dialog som kan iakttas mellan 

texter – intertextualitet – en dialog som involverar författaren, läsaren och samhället, 

dels om det Bachtin benämner talgenrer, olika slags yttringar genom vilka en 

kommunikation och därmed en dialog sker, vilket kan gälla såväl skriftliga som 

muntliga yttringar.
99

 Min uppfattning att Bachtins teorier kan vara relevanta menar jag 

styrks av att den även används i Jofrid Karner Smidts avhandling, vilken nämns i 

tidigare forskning ovan, där också synen på läsning och litteraturförmedling studeras. 

Att kombinera Bachtins och Rosenblatts teorier synes tänkbart utifrån att det hos båda 

återfinns en betoning av dialogen mellan text och läsare och hur läsaren betraktas såsom 

spelande en aktiv roll.  

 

I sin essä ”Frågan om talgenrer” diskuterar Michail Bachtin kring yttranden av olika 

slag, vilka visserligen är individuella men också inom varje språkanvändnings sfär har 

sina ”relativt fasta typer av sådana yttranden, typer som vi kallar talgenrer.”
100

 I dessa 

talgenrer innefattar han, den vardagliga dialogen, den vardagliga berättelsen såsom 

brev, affärsdokument, vetenskapliga framställningar och alla litterära genrer, och 

däribland således romanen.
101

 Bachtin menar att: ”Ett verk är liksom replikerna i en 

dialog inriktat på den andres (de andras) svar, på hans aktiva svarande förståelse, vilken 

kan anta olika former”.
102

 Läsaren av en roman kan svara genom en tyst förståelse, 

vilken också senare kan resultera i ett uttalat yttrande i tal eller kanske i en text.
103

 

Förståelsen av ett yttrande är alltid av aktivt svarande karaktär även om det vid ett 

yttrande såsom litterär text tills vidare kan bli ”en tyst svarande förståelse”, på något sätt 

kommer dock yttrandet att besvaras genom ett nytt yttrande eller genom läsarens 

beteende, ”varje yttrande är en länk i en mycket komplex organiserad kedja av andra 

yttranden.”
104

  Läsaren tillägnar sig således aktivt en förståelse och skapande av mening 

vid läsning av den skönlitterära texten. Att läsarens respons på exempelvis en roman, 

enligt Bachtin, alltid leder till någon form av svar antingen aktivt uttryckt i form av ett 

yttrande eller genom att beteendet förändras, kan t.ex. jämföras med Rosenblatts 

påpekande hur en av läsningens funktioner kan vara att bearbeta egna problem. 
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Det som hittills tagits upp om teorierna kring talgenrer, eller yttrande, berör texten och 

hur läsaren kan motta och förstå den. Teorin om talgenrer kan också vara tillämpbar i 

analysen av den del av uppsatsens andra frågeställning som behandlar informanternas 

syn på sin förmedling då förmedling i stor utsträckning kan betraktas som olika 

yttranden från bibliotekariens sida. I sin förmedling arbetar bibliotekarien med 

exempelvis bokprat och den direkta förmedlingen i form av en dialog med låntagaren, 

således vad som enligt Bachtin kan betecknas såsom yttranden och kan man säga 

talgenrer.
105

 Bachtin menar att alla våra yttranden har bestämda former, vilka är relativt 

stabila och att den föreställning vi har om det hela yttrandets form, alltså om en viss 

talgenre, styr oss i exempelvis vår talprocess.
106

  

 

Sammanfattningsvis kommer uppsatsens första frågeställning således besvaras med 

hjälp av Rosenblatts teorier. Bachtins teorier blir ett kompletterande analysverktyg i 

denna analys men har även sitt berättigande i besvarandet av den andra frågeställningen 

och då med avseende på informanternas syn på förmedling. Förmedling är ju till stor del 

en dialog och kommunikation där bibliotekarien på olika sätt uttrycker sig i ett samspel 

med låntagaren och skönlitteraturen. Ytterligare teoretiska utgångspunkter behövs för 

att till fullo kunna besvara uppsatsens andra frågeställning, nämligen det som avser 

informanternas syn på sin roll som förmedlare, vilket nästa del i detta kapitel avhandlar. 

   

4.2 Bibliotekariens roll som förmedlare av skönlitteratur 

 

Det teoretiska underlaget för analys av informanternas utsagor kring förmedlarrollen 

och förhållningssättet de upplever sig ha gentemot låntagare visade sig möjligt att finna 

i, de redan nämnda, Åse Kristine Tveits och Jofrid Karner Smidts texter kring detta 

ämnesområde. Genom att utgå från de förmedlarroller som Tveit menar sig kan iakttas 

och de resultat kring bibliotekariers förhållningssätt i förmedlingsarbetet som Karner 

Smidt fann i sin avhandling såg jag en möjlighet att utforma en teoretisk utgångspunkt 

för mitt analysarbete. Nedan diskuteras och presenteras hur Tveits och Karner Smidts 

teorier kan sammanföras till ett fungerande analysverktyg. 

 

Det kan vara bra att med hjälp av den modell över förmedlarrollen som Tveit 

presenterar i Innganger först åskådliggöra hur denna roll ter sig.
107

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tveit sätter här in förmedlarens roll vid sidan av bokens produktions- och 

distributionsled. Förmedlaren är den som pekar på och hjälper läsaren att upptäcka 

                                                 
105
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litteratur.
108

 Tre roller, vilka enligt Tveit kan iakttas, är den förmedlare som hon 

benämner ”gjenfinneren”, vilken främst fokuserar på att återfinna den litteratur som 

användaren efterfrågar, genom att ha en god kunskap om samlingen, men utan att 

försöka påverka läsaren med sin egen smak, ”oppdrageren”, den folkbildande 

förmedlaren, som strävar att öka läsarens bildning och slutligen ”kommunikatoren”, 

som fokuserar på samtal och kommunikation med läsaren för att därigenom kombinera 

en vilja att erbjuda det efterfrågade och den egna litteraturkännedomen.
109

  

 

Jofrid Karner Smidt analyserar i sin avhandling, vilken tidigare presenterats, utifrån 

informanternas utsagor olika förhållningssätt i det litteraturförmedlande arbetet.
110

 

Några av bibliotekarierna intar en aktiv och upplysande förmedlarroll med en önskan att 

bedriva en slags folkbildning att visa på litteratur av hög kvalitet för läsaren.
111

 Andra 

informanter i avhandlingen betonar i stället hur deras förmedlarroll i hög grad utgår från 

det låntagarna efterfrågar. De strävar efter att ge så många som möjligt det som 

efterfrågas.
112

 Karner Smidt konstaterar att de flesta förenar dessa två förhållningssätt, 

dels en mer efterfrågansstyrd dels en mer upplysande litteraturförmedling.
113

 Det som 

kan förena dessa två förhållningssätt, att erbjuda det som efterfrågas men också kunna 

visa på nytt, är det personliga samtalet med låntagaren.
114

 Det utvecklas således ett mer 

dialoginriktat förhållningssätt. 

 

Det kan, menar jag, tydligt urskiljas paralleller mellan de roller som Tveit och Karner 

Smidt identifierat. Tveits ”oppdrageren” som vill öka läsarens bildning överensstämmer 

med den roll Karner Smidt iakttog hos de bibliotekarier vilka hade en aktiv och 

upplysande förmedlarroll med önskan att bedriva folkbildning. Tveits ”gjenfinneren” 

som försöker efterkomma låntagarens önskemål kan ses ha sin motsvarighet i den roll 

som Karner Smidt beskriver som att arbeta utifrån en vilja att efterkomma låntagares 

alla önskemål. Tveits ”kommunikatoren” med sitt fokus på kommunikation och samtal 

med låntagaren sammanfaller väl med Karner Smidts iakttagelse att bibliotekarier med 

hjälp av samtalsinriktning i sitt förmedlingsarbete har ett arbetssätt som kombinerar de 

andra två rollerna.  

 

Tveits och Karner Smidts teorier kan ses stämma väl överens med varandra och kan 

sammanfattas såsom ett folkbildande, ett efterfrågansstyrt och ett dialog- och 

samtalsinriktat förhållningssätt. Analysen av informanternas utsagor är tänkt att ta sin 

utgångspunkt i dessa teorier om förmedlarroller och med de tre förhållningssätten som 

analysverktyg.   

 

Oavsett vilket förhållningssätt som bibliotekarien innehar, är det utifrån exempelvis 

tidigare forskning tydligt hur detta arbete har sin grund i olika kunskaper och 

kompetenser. Vilka kunskaper som informanterna använder i sitt förmedlingsarbete är 

därmed av intresse för att få en förståelse för detta arbete och detta område är vad 

uppsatsens tredje frågeställning behandlar. Därmed är det dags att i nästa avsnitt 

presentera teorier om kunskap.  
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4.3 Kunskaper och kompetenser i praktisk litteraturförmedling 

 

I den tidigare forskning jag tagit del av diskuteras kring hur det saknas en tydlig 

beskrivning av bibliotekariernas kunskap och kompetens.
115

 Det framhålls även hur 

kunskapen och kompetensen inom bibliotekarieprofessionen är sammansatt och av olika 

slag.
116

 Bibliotekarieyrket har tidigare främst betraktats såsom praktiskt men genom 

ändrad utbildning ses det numera som alltmer teoretiskt, det betonas dock hur 

yrkeskunskapen till stor del återfinns i praxis.
117

Att det även i den litteraturförmedlande 

verksamheten inom professionen förutsätts såväl fackkunskaper som kunskaper av mer 

praktisk art är också något som framkommer.
118

 Utifrån detta kan det ses motiverat att, i 

syfte att besvara den tredje frågeställningen och få en förståelse för vilken kunskap och 

kompetens som informanterna ser som väsentlig i sitt litteraturförmedlande arbete, samt 

hur denna kan erhållas, välja en teoretisk utgångspunkt vilken ger möjlighet att utforska 

olika former av kunskap. I och med att yrkeskunskapen till en del synes återfinnas i 

praxis är det även väsentligt att komplettera med en teori kring hur kunskap kan erhållas 

inom en profession. 

 

4.3.1 Kunskapens former 

Biblioteks- och informationsvetenskapsforskaren John Budd diskuterar i Knowledge 

and knowing in library and information science: a philosophical framework kring tre 

kunskapsformer, vilka kan ses vara av betydelse inom bibliotekarieyrket.
119

 Budd 

uttrycker att praktisk kunskap, techne eller ”knowing how”, är grundläggande inom 

bibliotekarieprofessionen men det är av vikt att denna har en grund i teoretisk kunskap, 

episteme eller ”knowing that”. Inom bibliotekariernas arbetsuppgifter urskiljs även 

behovet av en tredje kunskapsform, fronesis, eller ”ethical knowledge”.
120

 Budds 

diskussion kring de tre kunskapsformerna i förhållande till bibliotekarieprofessionens 

kunskap tydliggjorde för mig möjligheten att använda dessa i uppsatsens analys. Att 

användning av dessa tre kunskapsformer återfinns även i några magisteruppsatser inom 

biblioteks- och informationsvetenskap, underströk, ytterligare detta teorivals 

användbarhet. 

 

Bernt Gustavsson, professor och forskare vid Linköpings universitet, presenterar i 

Kunskapsfilosofi de tre ovan nämnda kunskapsformerna; episteme, techne och 

fronesis.
121

  
 

Episteme, den teoretisk-vetenskapliga kunskapen, framställs genom forskning och kan 

betecknas ”att veta” utifrån en sann och berättigad tro.
122

 Techne avser i stället, ”att 
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kunna”, och knyts till handlande, tillverkning och skapande. Denna praktisk-produktiva 

kunskap är ofta knuten till den praktik i vilken den utövas och överförs från den mer 

yrkeserfarne till den som är ny inom yrket. Det framhålls också att ”teori innefattar 

praktik och praktik innefattar teori”, dessa olika slag av kunskap förenas i det dagliga 

yrkesutövandet.
123

 Fronesis, kan också betraktas som praktisk kunskap, men hör 

samman med handlingar som är etiska och som syftar till att förbättra människors 

villkor och hur vi förhåller oss till andra.
124

 Gustavsson benämner denna praktisk 

klokhet, ”förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och fantasi”, att 

utveckla ett gott omdöme så att vi utifrån omständigheter och situation väljer att handla 

eller besluta på bästa sätt.
125

 Fronesis sägs vinnas genom praktisk livserfarenhet, men 

det diskuteras även om denna form av kunskap kan erhållas genom att läsa 

skönlitteratur och då förvärva en insikt i andra människors livsvillkor och därmed bidra 

till utvecklandet av en större praktisk klokhet.
126

  

 

Slutligen kan vi sammanfatta kunskapsformerna med den teoretiska kunskapen, 

episteme, som vetande, den praktiska kunskapen, techne, som kunnighet, samt den 

tredje, fronesis, som praktisk klokhet. Dessa tre kunskapsformer utgör grund för 

analysen av informanternas utsagor kring kunskap i det litteraturförmedlande arbete.  

 

4.3.2 Att lära i professionen 

Den tredje frågeställningen skall således med hjälp av de ovanstående teorierna kring 

kunskap besvaras dock innefattar denna frågeställning även hur kunskapen kan erhållas. 

Här behövs ett kompletterande analysverktyg. Ovan har presenterats en syn på kunskap 

såsom varande såväl praktisk som teoretisk och knuten till olika verksamheter och det 

framhölls att kunskap dels inhämtas genom utbildning men likväl i vårt arbete och då vi 

kommunicerar med andra människor.
127

 Min egen förförståelse innebär ett antagande att 

en viktig källa till kunskap i det litteraturförmedlande arbetet är just i yrkesutövandet 

och kontakt med andra inom professionen. Etienne Wenger, som forskar kring kunskap 

och lärande, har presenterat begreppet ”communities of practice”, vilket i detta 

sammanhang synes användbart för att belysa hur kunskap kan erhållas. Diskussion 

kring detta begrepp återfinns inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

forskningsområdet varmed valet att använda mig av detta känns motiverat.
128

  

 

Wenger beskriver begreppet dels i Communities of practice och dels på sin hemsida.
129

 

”Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for 
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something they do and learn how to do it better as they interact.”
130

 Wenger menar att 

detta koncept erbjuder ett användbart perspektiv på kunskap och lärande och dessa 

gruppbildningar kring intresse och arbetsuppgifter ses av många som en nyckel till att 

utveckla verksamheten. Det utvecklas i gruppen en gemensam kunskap för 

yrkesutövningen. Det kan innebära både medvetet skapade grupper och mer omedvetet 

och informellt som exempelvis lunchsamtal på en arbetsplats. Att inneha samma yrke är 

dock inte tillräckligt utan personerna skall interagera med varandra i ett utbyte av 

erfarenheter och kunskaper, då kan man tala om att det bildas ”communities of 

practice”.
131

 Kunskapen och kompetensen som växer fram inom en sådan grupp delas 

också med nykomlingar genom en liknande process vilken bidrar till att dessa 

gemenskaper bildas.
132

  

 

Termen ”communities of practice” har jag, som nämnts, funnit använd i flera forskares 

artiklar, och en motsvarande svensk term som tycks mig användbar är Ola Pilerots 

benämning praktikgemenskap. Pilerot uttrycker sig på följande vis: 
 

 Ett exempel på en praktikgemenskap är den som består av lärare och studenter inom en viss 

disciplin vilka hyser omsorg om en gemensam kunskapsdomän i form av en viss kurs eller ett visst 

ämne och där en gemensam praktik utvecklas för att vara effektiv inom domänen.
133

 

  

Detta överensstämmer, enligt min mening, väl med Wengers beskrivning av begreppet 

ovan, varmed det bör vara rimligt att i denna uppsats använda praktikgemenskap 

synonymt med begreppet ”communities of practice”.  

 

Wenger påpekar hur en central aspekt av kunskap och lärande är att vi är sociala 

varelser, förvärvande av kunskap är ej en särskild aktivitet utan något vi mer eller 

mindre alltid gör, emellertid vid vissa tillfällen mer intensifierat.
134

 En praktik är, menar 

Wenger, vad en yrkesgrupp utvecklar för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande vis 

och det är alltid en social praktik. Här inkluderas både den explicita såväl som den tysta 

kunskapen. Wenger påpekar hur det alltid finns en interaktion mellan praktik och teori 

och det betonas hur yrkesutövning innefattar såväl den praktiska som den teoretiska 

kunskapen, vilka ej skall ses i ett motsatsförhållande.
135

 Denna syn på kunskap 

återfanns även i Gustavssons framställning av de tre kunskapsformerna ovan, varmed 

dessa teoretiska utgångspunkter kan ses komplettera varandra väl i analysen av 

informanternas utsagor kring kunskap och erhållandet av denna i det 

litteraturförmedlande arbetet.  
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4.3.3 Kompetens 

I de presenterade teorierna om kunskap och dess erhållande har främst begreppet 

kunskap behandlats, men då begreppen kunskap och kompetens ligger varandra nära 

och då det i forskning kring bibliotekarieprofessionen oftast talas om både kunskap och 

kompetens kan det vara på sin plats att även ta upp begreppet kompetens lite närmare. 

  

Annika Lundmark, docent i pedagogik vid Uppsala universitet, erbjuder följande 

definition: ”Kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till en 

viss uppgift, situation eller arbete. Denna individuella handlingsförmåga kan avse 

kunskaper, intellektuella, manuella och sociala färdigheter, liksom attityder och 

personlighet hos individen.”
136

 Kompetensen kan ses bestå av flera färdigheter eller 

kunskaper och Lundmark har också konstruerat en modell med olika delkompetenser.
137

  

För analys av bibliotekariernas kunskap på det litteraturförmedlande området tycks mig 

dock de tre ovan presenterade kunskapsformerna bättre lämpade för att tydliggöra detta. 

Begreppet kompetens kommer endast att användas i Lundmarks övergripande 

betydelse. 

 

4.4 Tillämpning av teorin  

Sammanfattningsvis har i detta kapitel presenterats teorier om skönlitterär läsning och 

dess funktion samt om den dialog som sker mellan läsare, text och förmedlare, de olika 

förhållningssätt som förmedlare kan uppvisa gentemot låntagare samt teorier om 

kunskap, kompetens samt erhållande av denna. Med utgångspunkt i detta skall analysen 

av informanternas utsagor och ett besvarande av uppsatsens frågeställningar ske. 

Analysen kommer att ske parallellt med presentation av intervjuresultatet och med en 

temaindelning som följer intervjuguide och uppsatsens frågeställningar samt också 

överensstämmer med de olika teoriavsnitt som ovan presenterats. Innan detta är det 

dock dags att titta närmare på den metod som används i arbetet med denna studie.  

 

 

5. Metod 
 

Uppsatsens syfte är, som beskrivits ovan, att studera den syn på skönlitteratur och 

förmedling av skönlitteratur som några bibliotekarier ger uttryck för. Eftersom intresset 

alltså är riktat emot informanternas uppfattningar kring olika aspekter av det 

litteraturförmedlande arbetet och detta, som jag ser det, är svårt att fånga i mer 

kortfattade svarsalternativ såsom exempelvis i enkätform framträder kvalitativa 

intervjuer som ett bra val av metod. Kvalitativa intervjuer beskrivs av professor Alan 

Bryman i Samhällsvetenskapliga metoder ha ”intresset riktat mot den intervjuades 

ståndpunkter” och att dessa intervjuer är ”flexibla och följsamma efter den riktning som 

intervjupersonernas svar går i”.
138

 Enligt professor Karin Widerberg i Kvalitativ 

forskning i praktiken så utmärks kvalitativa intervjuer av att ”man följer upp de delar av 

intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av temat i 
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fråga”.
139

 Dessa beskrivningar stämmer väl in på denna studies syfte att studera några 

bibliotekariers uppfattningar om och syn på skönlitteratur och litteraturförmedling och 

jag ser kvalitativa intervjuer som ett tillvägagångssätt väl passande för att få inblick i 

detta. I och med att informanterna arbetar på olika stora folkbibliotek och med olika 

bakgrund vad gäller fortbildning inom området litteraturförmedling, kan det sannolikt 

innebära att deras erfarenheter skiljer sig åt och jag ser det därför som särskilt värdefullt 

att ha möjlighet att kunna följa upp olika delar av deras berättelser utifrån de svar som 

ges på frågorna och det som berättas inom intervjuguidens olika teman, då detta kan 

belysa skillnader i synen på min studies ämnesområde. Denna möjlighet ger kvalitativa 

intervjuer. Att intervjumallen vid behov kan justeras och anpassas under studiens gång 

samt att frågor kan anpassas till den just då intervjuade är en del av metodens flexibilitet 

som Pål Repstad, professor i religionssociologi, i Närhet och distans pekar på, något 

som ett strukturerat frågeschema i en kvantitativ undersökning ej ger möjlighet till, då 

detta efter sin slutliga utformning ej får ändras.
140

 Ytterligare något som talar för den 

kvalitativa intervjuns lämplighet i denna studie. 

 

Intervjuerna utformas utifrån det Bryman benämner semi-strukturerade intervjuer, ofta 

kallade en intervjuguide med ett antal teman, vilka skall beröras men med möjligheten 

att variera de frågor som ingår utifrån den specifika intervjusituationen.
141

 I tidigare 

mindre studier under utbildningen har jag använt mig av semi-strukturerade intervjuer 

och, detta har, som jag uppfattat det, varit ett bra sätt att gå tillväga då den utformade 

intervjuguiden ger stöd i intervjusituationen samtidigt som det finns en frihet att frångå 

denna.  

 

Antagligen skulle det varit värdefullt att utföra en kombinerad studie med enkäter till ett 

större antal bibliotekarier och ett mindre antal intervjuer, detta låter sig dock ej, av tids- 

och utrymmesskäl, göras inom ramen för denna uppsats.  

 

5.1 Urval 

 

När det gäller urvalet av informanter innebär uppsatsens syfte med fokusering på 

förmedling av skönlitteratur till vuxna att de bibliotekarier som kan komma i fråga som 

informanter behöver ha detta arbetsområde som en betydande del i sin yrkesutövning. 

Att huvudkriteriet för att komma med i urvalet alltid skall utgå ifrån att forskaren kan 

räkna med att dessa personer kan bidra med relevant information utifrån en studies syfte 

och frågeställningar är något som Repstad framhåller.
142

 Avsikten är också att erhålla en 

variation bland informanterna med avseende på fortbildning inom litteraturförmedling. I 

ett försök att uppnå detta kommer hälften av informanterna valdes ut bland dem som 

deltagit i någon av MUSA-projektets fortbildningskurser och hälften som ej deltagit i 

någon av dessa kurser. Emellertid är ändamålet ej en jämförelse mellan grupperna, då 

underlaget för detta ej kan anses tillräckligt, samt att det mellan informanterna finns ett 

stort antal andra aspekter, vilka då måste tas hänsyn till som påverkande, såsom t.ex. 

antal år i yrket. Däremot, menar jag, ger detta urvalsförfarande möjlighet att erhålla en 

viss bredd och variation bland förhållandevis få informanter. Ytterligare försök till 

variation i urvalet sker genom en strävan att välja bibliotekarier vilka tjänstgör på 
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folkbibliotek, vilka är huvudbibliotek, i kommuner av varierande storlek, varmed två 

kommuner utifrån SCB:s klassificering räknas som större städer med invånare över  

50 000. Två kommuner med invånare mellan 30 000 – 40 000 betecknar jag som 

mellanstora och de två som betecknas som mindre har invånare kring 10 000 personer. 

Jag har även haft möjlighet till en geografisk spridning mellan de utvalda 

folkbiblioteken, vilket ytterligare kan bidra till variation och bredd i urvalet.  

 

Att på detta vis försöka styra urvalet så att det blir så varierat som möjligt utifrån några 

kriterier av teoretisk betydelse talar Jan Trost i Kvalitativa intervjuer om som strategiskt 

urval, en metod vilken Trost menar har givit bra resultat och har använts i flera år och i 

forskning i många länder.
143

 Trost menar alltså att ett antal aspekter väljs ut, vilka är av 

teoretiskt intresse och är lätta att iaktta, det kan exempelvis gälla ålder och kön.
144

 I mitt 

fall är det, som jag ser det, svårt att få till stånd en klar variation i ålder och kön hos 

informanterna. Detta då urvalet främst styrs av att det skall vara bibliotekarier med 

litteraturförmedling som en viktig arbetsuppgift och trots min möjlighet till en ganska 

stor geografisk spridning finns det ändå en praktisk begränsning i hur långa resor som 

kan företas. Jag inser dock att särskilt en variation i antal år i yrket skulle ha varit av 

stort värde, då detta avspeglar olika lång erfarenhet och också kan innebära olika slags 

bibliotekarieutbildning. Även en variation i ålderssammansättning i informantgruppen, 

skulle kunna bidra med olika erfarenheter från informanterna vad gäller utbildning och 

erfarenhet, däremot tror jag ej att skillnaden mellan kön har någon större påverkan i 

detta sammanhang. De kriterier som får styra urvalsförfarandet i denna studie blir i 

stället den redan nämnda om informanten genomgått MUSA-kurs eller ej, arbete på 

olika stora folkbibliotek samt en viss geografisk spridning mellan biblioteken. Dessa 

aspekter tänker jag mig skall kunna ge en variation i materialet genom att det ges 

förutsättning till att informanterna då har olika bakgrund vad gäller fortbildning och att 

storleken på bibliotek kan innebära skillnader i resurser och arbetssätt samt att även 

spridningen geografiskt tillför ytterligare bredd.  

 

Hur många informanter som skall ingå i en studie är enligt metodböcker inget som det 

kan ges ett entydigt svar på, det talas ofta om att mättnad skall uppnås med en 

upplevelse av att tillräcklig information erhållits då allt mindre nytt framkommer i 

intervjuerna.
145

 Detta kan med den tidsram som ett magisteruppsatsarbete erbjuder 

kanske vara svårt att uppnå men något att ändå sträva efter. Dock blir tillgången på tid 

och arbetets omfång en faktor som till stor del styr och inom ramen för detta 

uppsatsarbete såg jag ett antal på sex stycken intervjuer såsom möjligt att genomföra. 

Detta medförde möjlighet till att intervjua två informanter vid folkbibliotek i stora, 

medelstora respektive mindre kommuner, samt att välja tre med MUSA-bakgrund samt 

tre som saknade detta. Målet var också att då fördela dessa tre mellan de olika 

kommunstorlekarna.  

 

Kontakten med informanter, vilka deltagit i någon MUSA-kurs, innebar särskilda 

svårigheter då dessa ju kunde antas finnas spridda på ett stort antal bibliotek och det ej 

fanns någon förteckning tillgänglig över deltagarna. Detta löstes genom att kontakt, via 

e-post, togs med bibliotekskonsulenten på Regionbibliotek Västra Götaland, vilken var 

en av de ansvariga bakom dessa kurser. Jag framställde där en förfrågan om det var 

möjligt att få tillgång till förteckning över de bibliotek eller de bibliotekarier som 
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deltagit i de olika kursomgångarna med en presentation av mig själv och förklaring till 

hur dessa uppgifter skulle användas. Positivt gensvar erhölls och jag fick tillgång till e-

postadresser. Utifrån detta gjorde jag ett urval av informanter med utgångspunkt i de 

uppställda kriterierna där målet var en fördelning mellan folkbibliotekens storlek samt 

en spridning geografiskt. Det visade sig dock att jag fick göra visst avkall på 

fördelningen mellan de olika kommunernas storlek bland informanter med denna 

fortbildning då det ej blev möjligt att finna en informant från ett litet bibliotek med 

denna bakgrund. Detta berodde dels på att det återfanns få kursdeltagare från mindre 

kommuner och inom ett rimligt reseavstånd och att några bibliotekarier som kunnat 

komma i åtanke hade fått andra arbetsuppgifter, och då inte längre passade in i mitt 

huvudkriterium.  

 

Vad gäller denna del av urvalet kan kanske vissa etiska funderingar vara på sin plats, då 

jag alltså fick tillgång till e-postadresser utan dessa personers vetskap. Det rör sig dock 

om e-post till arbetsplatser, vilka oftast går att återfinna på bibliotekens hemsidor och 

kan kanske därmed betraktas som offentliga. Deltagande i MUSA-kurs skedde också 

inom ramen för bibliotekariernas arbete och arbete på folkbibliotek är ju en offentlig 

verksamhet. Vid kontakten med bibliotekskonsulenten klargjordes också tydligt vem jag 

var, vad avsikten var med min uppsats, samt den aktuella högskolan och handledaren. 

Efter att kontakt upprättats med tillräckligt antal informanter förstördes dessa 

förteckningar.  

 

Urvalet av de övriga tre informanterna gjordes utifrån de tidigare nämnda kriterierna, 

med huvudkriteriet att deras arbetsuppgifter innefattar litteraturförmedling, en skillnad i 

kommun och biblioteksstorlek, samt en viss spridning geografiskt. I och med att det, 

som ovan nämndes, av olika skäl blev två bibliotekarier från medelstora bibliotek med 

MUSA-fortbildning ledde detta till att det i stället bland de utan denna 

fortbildningsbakgrund valdes två från mindre bibliotek. Detta med anledning av att 

behålla den tilltänkta fördelningen mellan kommun och därmed biblioteksstorlek. Här 

togs, i de fall då det på bibliotekets hemsida fanns uppgift om vilken bibliotekarie som 

hade skönlitteratur för vuxna som arbetsområde direkt kontakt genom telefonsamtal. I 

de fall då detta ej framgick togs kontakten via bibliotekschefen på de tilltänkta 

folkbiblioteken för att få kontaktuppgifter till den eller de bibliotekarier som ansvarade 

för skönlitteratur och dess förmedling. Därmed fick dessa chefer en viss inverkan på 

urvalet, de kunde exempelvis välja vem som skulle nämnas om det var flera 

bibliotekarier som kunde komma i fråga. Det hade dock varit svårt att ta kontakt med 

dessa bibliotekarier på annat sätt då det visade sig att uppgifter om vilken bibliotekarie 

som har detta ansvarsområde ej alltid finns att tillgå på bibliotekens hemsidor. 

 

5.2 Reflektioner kring urval 

 

Det strategiska urvalet utifrån de kriterier som användes menar jag bidrar till att ge 

studien en viss bredd och därmed kan resultaten ge en inblick i det undersökta 

ämnesområdet. En invändning som kan göras vad gäller urvalet är att hänsyn ej tagits 

till antal yrkesverksamma år. Här kan jag bara instämma i att antalet yrkesverksamma år 

och den skillnad i utbildning som detta skulle återspegla säkerligen är av betydelse. Att 

ha en jämn spridning mellan yrkesverksamma år som ett kriterium uppfattade jag 

emellertid som svårt att genomföra då detta skulle inneburit att många kontakter 

behövts tagits samt att det skulle varit nödvändigt att sedan meddela ett antal 
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bibliotekarier att de ej kunde komma ifråga för intervju om deras arbetserfarenhet ej 

stämde in på urvalet som behövdes. De informanter som deltagit i min studie har alla 

flera års yrkeserfarenhet, den sträcker sig i ett spann mellan cirka tio år till över trettio 

år. Detta innebär ändock en jämförelsevis stor spridning dock med undantaget av någon 

relativt nyutbildad informant. Detta kan således eventuellt ha en påverkan på resultatet. 

Då syftet ej är en jämförelse för att utröna hur olika utbildning och arbetserfarenhet 

påverkar deras arbetssätt utan att jag intresserar mig för deras syn på läsning, 

förmedling och vilka kunskaper som detta arbetsområde omfattar kan också den långa 

erfarenhet som informanterna representerar vara av värde.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

 

Innan kontakter togs med tilltänkta informanter arbetades en intervjuguide fram (se 

bilaga 2). Därefter kontaktades informanter via telefonsamtal, jag presenterade mig själv 

och min studie och dess syfte samt information gavs om konfidentialitet. Jag förhörde 

mig om de kunde tänkas ha möjlighet att delta i studien genom att träffas för en intervju 

och då förhoppningsvis på ett sådant sätt att de ej upplevde svårighet att avböja. I de fall 

då den kontaktade bibliotekarien hade de efterfrågade arbetsuppgifterna och gärna ville 

delta i min studie bestämdes tid och plats för intervjun och jag tog då även upp frågan 

om inspelning av intervjun. Efter avslutat samtal översändes e-post till den blivande 

informanten med uppgifter om studiens syfte, konfidentialiteten betonades återigen 

samt att den inspelning som gjordes endast var för mina öron och senare skulle förstöras 

och kontaktuppgifter till mig lämnades (se bilaga 1). Därigenom menar jag att de 

etikregler för forskning avseende information, konfidentialitet och nyttjande, som 

Repstad framhåller kan anses uppfyllda.
146

 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser, de hade alla tillgång 

till ett avskilt arbetsrum för den tid samtalet pågick. Widerberg påpekar hur intervjuer 

på informanters arbetsplats erbjuder möjlighet till helhetsintryck som kan vara 

värdefullt för studien.
147

 Det visade sig i detta fall vara mycket värdefullt då det gavs 

möjlighet att se hur lokalerna var utformade och olika exempel på hylluppställningar 

och annat som informanterna berättade om och det då blev mer förståeligt och konkret. I 

några fall visades jag runt efter intervjuns avslutande och i andra fall tittade jag själv 

runt före eller efter beroende på möjlighet.  

 

Intervjuerna inleddes med att jag kontrollerade att de fått de skriftliga uppgifterna kring 

studien och jag upprepade hur konfidentialitet eftersträvades. Under intervjun då frågor 

ställdes utifrån intervjuguiden hade informanten möjlighet att se de olika teman som 

denna indelats i. Detta med avsikten att vid behov kunna peka på detta och få en 

övergång till nästa samtalsområde eller att återföra till ett tema. Samtliga intervjuer 

spelades efter informanternas godkännande in och skrevs sedan ut i sin helhet. Jag förde 

dock kortfattade anteckningar under intervjuernas gång samt direkt efter gjordes en kort 

sammanfattning. Detta för att dels ha som säkerhet om något i tekniken skulle krångla, 

dels att komplettera det som framkommer med mina direkta helhetsintryck. Här har jag 

tagit intryck av de råd Widerberg ger, vilken nämner antecknande som en 

säkerhetsåtgärd och betonar hur ett sammandrag kan ”ge en helhetsbild som kanske inte 
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är så lätt att upptäcka i en intervjuutskrift”.
148

  Samtliga informanter erbjöd mig 

möjligheten att återkomma via e-post om något skulle visa sig oklart eller att frågor 

skulle dyka upp då materialet bearbetades. Detta blev också fallet vid ett par tillfällen 

där behov av några korta förtydliganden uppstod, vilka då erhölls via e-post. Dessa svar 

har sedan lagts tillsammans med intervjuutskrifterna.   

 

Arbetet med det empiriska materialet fortsatte sedan med analys och tolkning utifrån 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter för att därefter diskuteras gentemot tidigare 

forskning, vilket slutligen möjliggjorde att svar på frågeställningar och slutsatser kunde 

presenteras. 

 

6. Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas resultatet från de utförda intervjuerna och i samband med detta 

sker även analys av det empiriska materialet utifrån de teoretiska utgångspunkter vilka 

presenterats tidigare. Kapitlet har i likhet med flera av uppsatsens tidigare kapitel 

indelats i teman med grund i uppsatsens frågeställningar. Beslutet att analysen sker 

jämsides med presentationen av det empiriska materialet grundar sig i tanken att 

redovisningen av resultatet innebär att en tolkning redan påbörjats varför jag ser det som 

motiverat att samtidigt som informanternas utsagor sammanställs och presenteras även 

tillämpa analysverktygen på materialet och då med olika referat och citat belägga och 

belysa vad som framkommit och hur detta kan te sig utifrån de olika teorierna. Genom 

detta arbetssätt undviks också alltför många upprepningar av informanternas utsagor. 

 

Kapitlet inleds dock först med ett avsnitt där de sex informanterna presenteras för att ge 

en bild av deras utbildning, yrkesverksamhet samt eventuell fortbildning som berör 

skönlitteratur och förmedling. Samtliga informanter tjänstgör vid huvudbibliotek i 

kommuner av varierande storlek belägna i olika delar av Sverige. Vid intervjun med 

informanten Lasse visade det sig att denne också tidigare tjänstgjort ett antal år på en 

mindre filial, något han gjorde vissa jämförelser med kring förmedlingsarbetet, varmed 

ytterligare bredd erhölls i intervjumaterialet.  

 

6.1 Presentation av informanter 

 

De namn som de sex informanterna nedan presenteras med är, för att upprätthålla 

konfidentialiteten, fingerade. Av samma anledning anges ej heller i vilken del av landet 

deras arbetsplats är belägen. Emellertid anges om det rör sig om ett bibliotek beläget i 

en större, mellanstor eller mindre kommun, utifrån de kriterier för detta som anges i 

metodavsnittet ovan, då detta kan ha betydelse för analysen av informanternas utsagor. 

Vilka informanter som deltagit i MUSA-kurser framgår också.   

 

Anna 

Anna har mer än tjugo års erfarenhet av arbete på bibliotek, det första året på ett 

folkbibliotek i en annan kommun och därefter på det nuvarande folkbiblioteket, vilket är 

ett huvudbibliotek i en större stad. De första tio åren arbetade Anna som 

biblioteksassistent för att sedan i mitten av 90-talet utbilda sig till bibliotekarie vid BHS 
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i Borås. Anna har även universitetsstudier i litteraturvetenskap och barn- och 

ungdomslitteratur. Den fortbildning som är aktuell i detta sammanhang består av en 

bibliotekspedagogisk kurs, vilken informanten upplevde gav mycket, inte minst genom 

möjligheten till reflektion kring bibliotekariearbetet tillsammans med andra kollegor. I 

sin yrkesutövning har Anna arbetat med både barnlitteratur och skönlitteratur för vuxna, 

men det är det sistnämnda som dominerat under senare år. 

 

Britta 

Informanten Britta utbildade sig till bibliotekarie vid bibliotekshögskolan i Borås i 

början av 1970-talet. Efter examen arbetade Britta cirka två år på ett folkbibliotek i en 

annan kommun för att därefter påbörja den nuvarande anställningen vid ett 

huvudbibliotek i en mellanstor kommun, en tjänst som hon nu innehaft i drygt trettio år. 

Britta inledde sitt yrkesverksamma liv som barnbibliotekarie men genom åren har hon 

alltmer kommit att arbeta med skönlitteratur och läsfrämjande för vuxna så att detta på 

senare år varit den huvudsakliga inriktningen. Britta är en av de informanter som 

genomgått fortbildningskursen MUSA, vilken upplevdes ge lite nya idéer samt den högt 

uppskattade möjligheten till utbyte av erfarenheter kring arbetet med skönlitteratur i 

kontakten med kollegor. Britta har även läst en del litteraturhistoria. Förutom detta 

lyfter hon fram en kortare kurs med Rachel von Riel och ”Opening the book”, vilket 

gav idéer och väckte tankar vad gäller läsning och förmedling. 

 

Lisa 

Lisa arbetar sedan cirka tio år tillbaka som bibliotekarie på det aktuella folkbiblioteket, 

ett huvudbibliotek i en mellanstor kommun. Lisa har en tidigare yrkesbakgrund som 

förskollärare, därefter genomgick hon en utbildning till biblioteksassistent, vilket snart 

följdes av bibliotekariestudier vid Uppsala universitet under senare hälften av 1990-

talet. Lisa påbörjade arbetet som bibliotekarie med en inriktning på den lättlästa 

litteraturen men har nu sedan många år huvudsakligen ägnat sig åt skönlitteratur till 

vuxna, även om det också blir andra uppgifter som förekommer på ett folkbibliotek. 

Även Lisa har gått fortbildningskursen MUSA, vilken hon menade sig ha stor 

behållning av. Nyligen deltog Lisa i vad som kan betecknas som fortbildning kring 

arbetet med skönlitteratur i ett samarbete mellan flera folkbibliotek och länsbiblioteket. 

 

Lasse 

Informanten Lasses akademiska bakgrund är en fil.kand. i historia och arkeologi vilken 

sedan byggdes på med utbildningen till bibliotekarie vid Bibliotekshögskolan i Borås i 

början av 1990-talet. Efter examen inledde Lasse sitt yrkesverksamma liv som 

bibliotekarie med olika vikariat för att därefter tillträda en tjänst på en liten 

biblioteksfilial, en tjänst som kombinerades med viss tjänstgöring på det huvudbibliotek 

i en större stad där han nu sedan cirka sex år tillbaka har sin anställning. Lasse är den 

tredje av informanterna som har deltagit i MUSA-kursen, även denne informant menar 

sig ha fått ny kunskap och inspiration från denna fortbildning.  

 

Kerstin 

Kerstin utbildade sig till bibliotekarie vid Bibliotekshögskolan i Borås i mitten av 1980-

talet. Innan denna utbildning hade hon naturvetenskapliga universitetsstudier bakom sig. 

Sina första år som färdig bibliotekarie arbetade Kerstin som företagsbibliotekarie och 

senare även som högskolebibliotekarie. Det är under de sista tio åren som Kerstin 

arbetat på folkbibliotek och då på det aktuella huvudbiblioteket i en mindre kommun. 

Informanten framhåller hur arbete på ett mindre folkbibliotek innebär varierade 
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uppgifter och hon arbetar både med barn- och vuxenlitteratur och förmedlingen av 

dessa. Kerstin har under de här åren på folkbibliotek gått några kurser dels för att 

utveckla sitt arbete med barnlitteratur men även med inriktning mot arbete med 

skönlitteratur för vuxna, varav en alldeles nyligen avslutad, vilken arrangerades på 

länsnivå.   

 

Greta 

Informanten Greta erhöll sin examen som bibliotekarie 1982 i Borås. Innan hade hon 

arbetat en tid på bibliotek och hon uttrycker att bibliotekarie var ett yrke som hon tidigt 

ville utbilda sig till. Studier i litteraturvetenskap ingår också i Gretas 

utbildningsbakgrund. Greta har tjänstgjort som bibliotekarie vid ett antal olika 

folkbibliotek och på det nu aktuella biblioteket, ett huvudbibliotek i en mindre kommun, 

har hon arbetat i drygt tjugo år först som barnbibliotekarie, därefter som 

socialbibliotekarie och under de senaste åren som bibliotekschef. När det gäller 

förmedling av skönlitteratur till vuxna säger sig Greta ej ha arbetat med detta i några 

särskilda större projekt eller liknande men förmedling är något som på olika sätt ingår i 

det dagliga arbetet. Den fortbildning Greta erhållit inom arbetsområdet är föreläsningar 

med litteraturpedagoger och andra bibliotekarier om förmedling av skönlitteratur i 

länsbibliotekets regi. 

 

Samtliga informanter har i sitt arbete också helt eller delvis ansvar för inköp av 

skönlitteratur. 

 

6.2 Presentation och analys av intervjuresultat 

 

Informanternas utsagor presenteras nedan tematiskt, med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar och den indelning som användes i intervjuguiden, samtidigt kommer, 

som tidigare nämnts, även analys av materialet att genomföras.  

 

6.2.1 Läsning av skönlitteratur 

Samtliga informanter uttrycker ett stort intresse för läsning av skönlitteratur och hur 

läsningen ger avkoppling men även kunskap och insikter. Allesammans läser mycket, 

även om det för några informanter har varierat genom åren och under olika perioder. 

Läsning har stor betydelse och ses som viktigt av samtliga informanter, mest kraftfullt 

kring detta uttrycker sig Lasse, Anna och Lisa. Lisa säger att hon ”fattar inte att man 

inte ska läsa om man säger så” medan Lasse uttrycker att läsning ”känns som ett 

behov”. Anna ser läsningen som ”ett oerhört sällskap” och menar att läsning hjälper 

henne att varva ner och att hon vid vissa tillfällen ”flyr in i läsning” och ”kopplar bort 

annat”. Här kan jämförelser göras med de teorier Louise M. Rosenblatt framfört där hon 

betonar hur läsningen som en slags verklighetsflykt inte skall betraktas som negativt 

utan kan fylla en viktig funktion med ett minskande av stress och lättande av spänning 

och därigenom skänka ny kraft.
149

 Något Annas uttalanden tyder på. Även Lasses 

upplevelse att läsningen är ett behov kan ses i ljuset av detta att läsningen just skänker 

avkoppling och vederkvickelse och därmed ge ny kraft att ta itu med det ”vanliga” livet.  
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Att läsning kan ge avkoppling och få läsaren att må bra en stund, framhålls av flera 

informanter och Greta påpekar vikten av att ”inte fördöma eller ha någon åsikt om vad 

folk läser […] inte när det gäller skönlitteratur, man har olika behov och vid olika 

tillfällen i sitt liv”. Tankegångar som mycket tydligt korresponderar med Rosenblatts 

receptionsteori där just detta att det läsaren söker i en text varierar vid olika tidpunkter 

och vid olika situationer, det är till och med så, menas det, att samma text för samma 

läsare vid olika tidpunkter i livet kan ha olika mening.
150

 

 

Trots att jag ej hade någon direkt fråga om vilken slags litteratur de föredrog, var det 

något som alla informanter nämnde. Deras uttalanden visar att de läser ganska blandat 

och flera informanter uttrycker sig på liknande vis som Britta som menar sig vara 

”väldigt mycket i någon slags mittfåra jag har ofta svårt att ta till mig det riktigt smala 

men jag läser inte det allra mest efterfrågade heller”. Läsningen domineras av romaner, 

några läser emellanåt lyrik och vid enstaka tillfällen läses deckare av informanterna, 

Britta är den som säger sig läsa denna genre i högre utsträckning. Kerstin lyfter även 

fram science fiction som en genre vilken är ett uppskattat inslag i hennes läserepertoar. 

Den ”vanliga” boken dominerar läsningen men för Greta är ljudboken ofta ett alternativ.  

 

Rosenblatt menar att läsning kan ha till funktion att skänka kunskap såväl om andra 

människor som om exempelvis andra länder och tider, de egna erfarenheterna vidgas.
151

 

Detta är tydligt iakttagbart i informanternas utsagor. Britta uppskattar böcker som gett 

”någon slags kunskap” och Lisa talar om att det är ”ju ett sätt att förkovra sig, även om 

du läser skönlitteratur så förkovrar du dig på det sättet”. Tydligt är också hur läsningen 

upplevs ge kunskap om andra människor. Greta säger att ”det är ju som ett sätt att resa, 

man reser in i ett annat huvud eller en annan värld”, Anna tycker sig få ”inblick i andra 

människor”, och Lasse menar att ”man träffar ju en del människor men man kan träffa 

fler genom litteraturen och man lär sig”. Dessa uttalanden visar på möjligheten att med 

skönlitterär läsning ta del av andras liv och se saker ur en annan människas perspektiv, 

det ges en möjlighet till att utforska andra sätt att leva utan risk för några ödesdigra 

konsekvenser, som Rosenblatt uttrycker det.
152

 Att det sker ett möte mellan texten och 

läsaren, det Rosenblatt benämner transaktion och läsarens aktiva roll i detta skapande av 

mening,
153

 är tydligt i informanternas beskrivningar exempelvis menar Kerstin att hon 

som ung ”tror att jag förstod människor lite bättre” genom läsningen. I ett samspel med 

hennes tidigare förståelse och det texten förmedlade skapades en mening och insikt.  

 

Flera av informanterna tar upp att språket i skönlitteraturen betyder mycket för deras 

läsupplevelse. Anna beskriver hur hon ”tycker väldigt mycket om böcker som utmanar 

mig språkligt att jag kan gå och liksom smaka på orden, vilken häftig formulering, 

vilket språk den här boken använder.” Även Kerstin betonar hur hon ”har ett 

konstnärligt krav att språket ska vara vackert”. Anknytning till betydelsen av hur 

språket i en berättelse är har också Gretas uttalande, ”jag har väldigt svårt för sådana så 

här, ja om vi säger sådana här händelseromaner  […] det bara händer saker hela tiden 

och ett språk som bara syftar på att det ska, det gestaltar inte utan det ska bara gå framåt 

hela tiden, då tycker jag det är tråkigt”. Dessa exempel från informanterna kan ses 
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illustrera att innehållet och den litterära formen och strukturen samverkar då en 

läsupplevelse erhålls, vilket Rosenblatt menar.
154

  

 

Samtliga informanter framhåller alltså läsning av skönlitteratur som viktigt, inte enbart 

för egen del, utan det betraktas generellt som något betydelsefullt och viktigt som kan 

skänka människor såväl insikter och kunskap som ett utvecklat språk. Att läsningen 

utvecklar språket med en större språkmedvetenhet, ett större ordförråd och att 

därigenom lättare ta till sig olika texter framhålls tydligt. Anna betraktar läsning av 

skönlitteratur som en möjlighet att komplettera fakta kring olika ämnen och händelser 

och då få in ”det mänskliga perspektivet” och ge en djupare förståelse av en sjukdom 

exempelvis i vårdutbildningar eller till anhöriga. Läsning av skönlitteratur kännetecknas 

av ett mer personligt upplevande av det som berättas, det Rosenblatt talar om som 

estetisk läsning, och kan därmed ge den djupare förståelse som Anna talar om. Lisa 

nämner hur läsning av skönlitteratur även kan ha en viktig social betydelse, ”det finns ju 

många sätt att umgås genom att läsa nu för tiden” och menar att deltagande i en 

bokcirkel kan ge tillgång till ett socialt nätverk. Här kan man erinra sig Bachtins teori 

om hur ett yttrande, varav romanen således är en variant, en talgenre, alltid leder till ett 

svar, ett yttrande i någon form.
155

 I bokcirkeln kan denna vilja till ett svar på yttrandet – 

romanen – tas till vara i form av diskussioner och kan därmed bli ett sätt att umgås, en 

social samvaro där ett yttrande föder nya yttranden i form av ett annat slags talgenre, 

nämligen boksamtalet.  

 

Hur ser då informanterna på sin privata och professionella läsning? I och med att ingen 

av informanterna har någon regelbundet återkommande tid avsatt för läsning på 

arbetstid, utan endast vid speciella tillfällen som exempelvis förberedelse inför bokprat, 

är det som de uttrycker det något som flyter ihop och går i vartannat. Samtliga läser 

emellertid ibland sådant som främst väljs för att det i professionen kan vara bra att 

känna till den litteraturen. Som Lisa säger ”ibland kan jag kanske läsa saker hemma som 

jag läser mer för att jag känner att det här är nyttigt” och Kerstin menar att tanken på att 

det hon läser även kan vara bra för arbetet finns alltid med. Ingen betraktar detta som ett 

problem utan ser det möjligt att kombinera, ”det finns så mycket som jag är intresserad 

av och som jag kan förmedla vidare så jag tycker inte att det är någon krock”, som Lisa 

säger. Att det är deras egen smak vad gäller läsningen som också i och med det påverkar 

vilken litteratur de har bäst kännedom om finns det en klar medvetenhet om.  

 

När informanterna då och då väljer litteratur mer av professionella skäl blir det en annan 

läsning. Lasse säger att ”då läser jag inte lika intensivt, det jag läser för professionen, då 

är det mera för att få en översikt”, han skummar för att snabbt få en koll vad det handlar 

om och språket i boken. Lisa talar om ett lite mekaniskt läsande då det är många titlar 

att läsa in till exempelvis ett bokprat. På liknande vis uttrycker sig även Greta men hon 

lyfter också fram läsningen i den bokcirkel hon leder, som en mycket positiv 

professionell läsning då detta ger möjlighet till att ”gå in djupare på en bok” eftersom 

denna skall diskuteras. I dessa uttalanden blir de två slags förhållningssätt vid läsning 

som Rosenblatt talar om, den efferenta läsningen med ett mer bokstavligt och 

opersonligt förhållningssätt och den estetiska läsningen med ett mer personligt 

upplevande av känslor och stämningar, tydligt urskiljbara.
156

 Den professionella 

läsningen med målet att få en överblick, att ta till sig information om boken, beskrivs 
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alltså som ett mer mekaniskt och mindre intensivt läsande och kan tydligt ses handla om 

ett mera opersonligt läsande således en efferent läsning. I beskrivningen av den egna 

privata läsningen med tal om möjligheten att få insikt i andra människors liv – att träffa 

andra, visas i stället på den estetiska läsningen där det finns mer av känslomässiga 

inslag och upplevande av situationer och stämningar i berättelsen, ett mer personligt 

läsande. Rosenblatt betonar att all läsning har inslag av båda dessa typer av läsning och 

även om det tydligt är en personlig läsning som främst beskrivs så är inslaget av den 

efferenta läsningen urskiljbart också i informanternas beskrivningar av sin privata 

läsning som exempelvis då de talar om att de lär sig om andra länder och tider. I den 

professionella läsning som Greta gör i samband med den bokcirkel hon leder blir det 

också tydligt hur detta handlar om en estetisk läsning, vilken ger personliga upplevelser 

i och med att hon går djupt in i boken. Med andra ord behöver en läsning för 

professionen inte vara enbart av det mer opersonliga slaget med tonvikt på en efferent 

läsning utan kan även ha tydliga inslag av den estetiska läsningen med mer av personlig 

upplevelse.  

 

6.2.2 Folkbiblioteket och skönlitteraturen 

Under detta tema ställdes frågor om beståndet, då detta kan sägas bilda grund för 

förmedlingen, och om informanterna upplever förändringar kring synen på 

skönlitteratur och förmedling under den tid de varit yrkesverksamma och hur de 

upplever intresset och stödet för detta arbete på sitt bibliotek och i sin kommun samt 

vilka eventuella mål deras bibliotek har för denna verksamhet. Vid några av mina 

informanters bibliotek finns utvecklade samarbeten mellan andra folkbibliotek i deras 

närhet, antingen med filialer eller mellan både filialer och andra huvudbibliotek, 

samarbeten som underlättar både utlåning och återlämning för låntagarna. Dylika 

samarbeten återfinns på flera håll spritt över Sverige. Detta samarbete går jag ej i detalj 

in på då detta eventuellt skulle kunna äventyra konfidentialiteten, men då det påverkar 

arbetet med skönlitteratur och förmedling för informanterna som berörs nämns det i mer 

vaga ordalag.  

 

Vad gäller förändringar kring arbetet med skönlitteratur på folkbiblioteken nämns de 

tidigare satsningarna på IT och det stora antalet studenter som sökte sig till 

folkbiblioteken, vilket gjorde att arbetet med skönlitteratur då kom lite i skymundan. Nu 

däremot upplevs det som Anna säger ”att vi har hamnat lite på samma nivå, sen är det ju 

också så att man använder de nya medierna väldigt mycket till att förmedla 

skönlitteratur också och jag känner att det är väldigt mycket bokbloggar och så, att man 

pratar mycket om skönlitteratur också”. Att de digitala medierna numera används i 

arbetet med skönlitteratur och förmedling är en förändring som flera påpekar. Britta 

tycker sig också se en skillnad i att ”folk idag vet mycket mer vad de vill ha, de frågar 

mycket mer specifikt”. Greta menar att det skett en förändring i utgivningen av 

skönlitteratur vilket också påverkat hur intresset för skönlitteratur ser ut med ”färre titlar 

som blir stora hits och det är dem man ser som låntagare”. Lisa ser en stor skillnad i 

synen på bokbeståndet från då hon började arbeta som bibliotekarie, då var ”det alltså 

underförstått att man köpte i stort sett allt som erbjöds av skönlitteratur och man skulle 

vara bred och man skulle vara smal, […] för att man skulle ha, men däremot så tyckte 

jag det var dåligt med förmedlingen.” Numera köps färre böcker in, då det även satsas 

på andra medier, men det har samtidigt skett en tydlig utveckling på hennes arbetsplats 

så att de förmedlar mera, ”vi arbetar mera aktivt med det bestånd vi har”.  
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Att biblioteken köper in annorlunda och mycket utifrån inköpsförslag nämns av 

samtliga som en tydlig förändring. Flera av dem tar dock upp att det också är en viss 

balansgång, som Lisa uttrycker det: 

 
det är lite dubbla spår, för man har den här tanken med de smala böckerna också och naturligtvis 

blir det en balansgång för skulle vi bara se till utlån så blev det ju Läckberg och dem så 

naturligtvis, så visst lite hänsyn men inte alls på samma sätt som förut vi köper inte alls in på 

samma sätt och det har ju både med synen och ekonomin och det är ju allt hand i hand där, men 

jag tycker synen har förändrats mycket på de här åren. 

 

Även Lasse uttrycker liknande tankegångar kring den balansgång som finns kring inköp 

och bokbeståndet: ”det ska finnas någonting för alla så klart och det är ju inte alla som 

lämnar in inköpsförslag så man får ju inte utgå ifrån att det här är vad majoriteten vill 

ha”. De böcker som erhålls från Kulturrådet nämns i detta sammanhang som något som 

tillför ytterligare bredd till bokbeståndet. Vid inköp handlar det för informanterna om 

att, kan man säga, förutsäga vad låntagarna kommer att vara intresserade av och 

Rosenblatt påpekar hur det krävs en viss uppfattning om läsaren för att kunna veta vad 

som kan passa.
157

 Genom inköpsförslagen erhålls en viss uppfattning, men precis som 

Lisa och Lasse ovan uttrycker det så lämnar inte alla förslag och det är här som 

informanternas strävan efter en bredd i utbudet kommer in, för att kunna erbjuda många 

låntagare betydelsefull läsning. Den balansgång som informanterna nämner kan 

betraktas utifrån de tre olika förmedlarroller som fungerar som analysverktyg i denna 

uppsats, det folkbildande, det efterfrågansstyrda samt det dialog- och samtalsinriktade 

förhållningssättet. I fråga om inköp kan det iakttas hur informanterna balanserar mellan 

att efterkomma låntagares inköpsförslag, den efterfrågansstyrda förmedlarrollen och den 

folkbildande förmedlarrollen i viljan att erbjuda en bredd i beståndet, och då även den 

smalare litteraturen. Även inslag av det dialoginriktade förhållningssättet kan ses i 

kommunikationen med låntagare i form av inköpsförslagen till biblioteket.  

 

Säger man då nej till några inköpsförslag? Kerstin upplever att det egentligen aldrig 

uppstår tveksamheter kring detta, ”det kommer aldrig några speciellt dåliga böcker på 

förslag […] jag tror att folk liksom har en inbyggd känsla för vad man kan be om”. 

Denna uppfattning delas av Greta som även påpekar att det vad gäller inköpspolicy 

också skett förändringar sedan ”de kulturpolitiska målen från 1980 [sic] då beståndet 

skulle vara ett alternativ till kommersialismens negativa verkningar”, något som ej på 

samma vis betonas numera. Enligt Anna säger de i vissa fall nej ”det är inte ofta vi säger 

nej, men ibland känner man att nej det här, det här, det kan vi bara inte köpa, men då är 

det så svårt, men oftast så hittar vi ju recensioner som också är så dåliga”. Låntagaren 

får då ett svar med motivering, t.ex. recensioner. Anna menar att det finns en vilja att 

det ej ”ska tolkas som att man är von-oben, att man ska kunna visa konkreta, att det 

finns andra böcker i den genren som är bättre skrivna”. Anna och även Lisa nämner 

också att vissa serier med ett mycket stort antal titlar ej köps in. Lasse uttrycker hur det 

bara är i speciella fall ett inköpsförslag avslås, exempelvis ”en väldigt utstuderad 

våldsbok av något slag […] eller om den är uppenbart främlingsfientlig, vi har ju vissa 

kommunala policybeslut där vi måste följa vissa regler”. Lasse upplever att det har  
 

blivit svårare och svårare att säga ifrån om böcker, folk har en annan förväntning på biblioteken 

idag, nu ifrågasätter dom varför vi inte gör det för i det allmänna medvetandet finns inte det här 

med folkbildning och så alls utan biblioteken är bara förmedlare av böcker ingenting annat. Ja det 

tycker jag är synd faktiskt för den här rollen som biblioteken hade förut det var ju en roll som 
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ingen annan spelade [---] samtidigt är det svårt att argumentera för, för om du tänker att 

medieanslaget har dragits ner och så och det kanske inte är bibliotekets roll heller att bara köpa in 

böcker som står i hyllan. Samtidigt som det känns lite trist att man inte kan visa bredden som 

finns.  

 

Även här i Annas och Lasses funderingar kring inköpsbeslutsprocessen blir 

balansgången mellan det folkbildande och det efterfrågansstyrda förhållningssätten 

tydlig. Inköp och det bestånd biblioteket har är en grund och en del av det förmedlande 

arbetet och som alla informanter påpekar är det nödvändigt att göra ett visst urval, dels 

av ekonomiska skäl, men även av utrymmesskäl. Samtliga uttalar en ambition att göra 

ett bra urval med en vilja att tillgodose efterfrågan, men även att erbjuda en viss bredd, 

”bredden som är det smala” som Lasse uttrycker det  

 

Gemensamt för de förändringar i beståndet som informanterna nämner är hur det satsas 

mycket på ljudböcker, vilka det finns ett starkt intresse för hos låntagarna. Kerstin 

nämner hur en policy man bestämt nyligen är att köpa in fler ljudböcker. Även på 

Gretas bibliotek återfinns en satsning på ljudböcker dels beroende på efterfrågan dels då 

de kan iaktta ”en klar tendens att fler män lyssnar på skönlitteratur”. Upplevelsen att det 

är populärt med ljudböcker bland män är något även Britta framför.  

 

Samtliga informanter tar också upp den balansgång som gallring av beståndet innebär 

och uttrycker hur det numer gallras betydligt mer än tidigare. De tar upp hur det är 

platsbrist och att beståndet inte kan växa hela tiden. Som Kerstin uttrycker det: ”man 

har ju en lokal som är så här stor […] så någonstans måste man göra ett urval för annars 

har man ju ett bibliotek med bara gamla böcker”. Vid de aktuella folkbiblioteken är det 

tydligt att gallringen sker mer återhållsamt vad gäller svensk än utländsk skönlitteratur 

samt att den lokala litteraturen har en särskild ställning. De depåbibliotek som finns i 

landet nämns och ses som garant för tillgången på särskilda böcker. De folkbibliotek där 

det finns ett samarbete mellan flera bibliotek ser också detta som en möjlighet att 

tillsammans lägga upp en strategi kring gallring. Samtidigt påpekar flera hur biblioteket 

har en viktig roll att erbjuda litteratur med några år på nacken för som Anna säger, ”med 

den här korta lagringshållningen då på bokhandeln så känner man ju ändå att då har ju 

biblioteket en funktion.” Att den litteratur som betraktas som klassiker i stor 

utsträckning behålls åtminstone i magasin är något flertalet informanter nämner.  

 

Bachtins teori om dialogiciteten mellan yttranden är något som också gäller en dialog 

mellan verk, vilka alltså kan ses förbundna med andra verk som repliker mellan 

dessa.
158

 Det brukar i detta sammanhang talas om intertextualitet där såväl litteratur, 

författare och läsare deltar. De tankegångar som informanterna ger uttryck för vad gäller 

gallringsprocessen kan ses i ljuset av detta såsom att även kunna erbjuda äldre litteratur 

och inte minst bevarandet av klassiker, vilka i enlighet med Bachtin kan ses i ett 

dialogiskt förhållande med senare litteratur, och därmed vara av vikt att finnas 

tillgängliga. Genom att också särskilt bevara svensk och lokal litteratur kan alltså den 

lokala och den inhemska dialogen i den kommunikationskedja där ett verk är förbundet 

med andra verk både de som ger svar och de som får svar ges goda förutsättningar.   

 

Inget av biblioteken har några mer specifika mål för arbetet med skönlitteratur och 

förmedling, utan det handlar om en övergripande målsättning att arbeta för att öka 

utlåningen. Att exponera mera betraktas av samtliga som en viktig strategi för att 
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uppfylla detta, vilket då även medför en nödvändighet att gallra. Britta nämner också att 

de ofta tänker i ”målgrupper och sen vad de vill ha i nästa steg då”, och att de ibland 

försöker ligga ett steg före låntagarna och beställa titlar så att dessa syns i katalogen 

även om det tar en tid tills dessa levereras. Greta nämner också detta att de under de 

senaste åren försökt att köpa in snabbt då förslag kommer in och att detta är något som 

uppskattas av låntagare och också bidragit till att inköpsförslagen ökat.  

 

Samtliga informanter upplever att det på deras respektive bibliotek och bland kollegorna 

finns ett stort intresse för skönlitteratur och ett starkt stöd för arbetet med detta. När det 

gäller kommunpolitikernas intresse för litteraturförmedling till vuxna upplevs detta som 

varierande av informanterna och det kan gestalta sig såsom exempelvis Britta uttrycker 

att det återfinns ett intresse och stöd från kulturchefen i kommunen men att det i 

budgetdiskussioner behöver lyftas fram, ”den där nyttoaspekten får man hela tiden 

trumma in”, det ses ibland lite som att den skönlitterära läsningen bara är ett nöje.  

 

6.2.3 Förmedling av skönlitteratur och förmedlarrollen 

Detta tema inleddes med att informanterna återfördes till sina tankegångar kring den 

betydelse och funktion läsning av skönlitteratur kan ha för människor med en undran 

om detta medvetet påverkar informanternas förmedlingsarbete. Samtliga uttrycker att 

dessa tankegångar finns med, ”man har ju det i bakhuvudet” som Lasse formulerar det.  

 

När det gäller hur informanterna arbetar med olika förmedlingsstrategier och metoder så 

är det särskilt skyltning och den direkta kontakten med låntagare i exempelvis 

informationsdisk eller ute bland bokhyllorna som är det som samtliga arbetar med i 

störst utsträckning. Att skriva boktips på bibliotekens hemsidor, i bibliotekets blogg, i 

lokaltidningar eller på boktips.net är något som också i varierande grad är vanligt 

förekommande. Bokcirklar och bokprat för olika grupper förekommer på flera av 

biblioteken och författarbesök är något som i olika utsträckning arrangeras på 

informanternas bibliotek. I hur hög utsträckning det arrangeras författarbesök är som 

flera informanter framhåller en ekonomisk fråga. På samtliga bibliotek sker ofta ett 

samarbete med olika studieförbund vid arrangerandet av dessa besök. Tveits modell (se 

s. 18) över hur förmedlaren står vid sidan av bokens produktions- och distributionsled 

och där pekar på och hjälper läsaren att hitta litteratur illustreras tydligt i beskrivningen 

av de olika förmedlingsstrategierna.  

 

Flertalet förmedlingsstrategier handlar om kommunikation med låntagarna i olika 

former, direkt dialog med enskilda låntagare, i form av bokcirkelsamtal, i bokprat och 

skriftliga boktips exempelvis. Bachtin talar om olika yttranden inom mänsklig 

kommunikation och hur det i dessa kan urskiljas särskilda talgenrer (Bachtin innefattar 

här såväl tal som skrift av olika slag). Det beskrivs hur en viss funktion för ett yttrande 

och de särskilda förutsättningarna inom en sfär av talkommunikation ger upphov till 

vissa genrer, ”det vill säga vissa relativt fasta tematiska, kompositionella och stilistiska 

typer av yttranden”, givetvis är också varje yttrande individuellt.
159

 I de 

förmedlingsstrategier som informanterna beskriver återfinns tydligt olika yttranden i 

både muntlig och skriftlig form. Var och en av dessa har också sin särskilda tematik och 

form och skulle kunna sägas vara olika talgenrer. Följaktligen kan samtal vid 

bokcirklar, bokprat, bloggar och skrivna boktips betraktas såsom yttranden med särskild 
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form och tematik inom vilket informanten kan utveckla sitt yttrande med sin egen 

individuella prägel. Att även betrakta arbetet med skyltning som yttranden kan kanske 

däremot ses som mer problematiskt. Jag menar dock att det kan sägas handla om ett 

slags yttrande ifrån informantens sida, de väljer ut vad som skall skyltas utifrån ett visst 

tema exempelvis och genom detta ”säger” skyltningen något – det blir ett slags yttrande. 

Här kan Lasses uttalande om att han emellanåt skyltar med litteratur från ett visst 

”språkområde eller författare som man tycker är värt att visas fram”, visa på ett slags 

yttrande från hans sida. Bachtin hävdar att alla yttranden ger upphov till någon form av 

svar, högt uttalat eller skrivet, tyst förståelse eller någon form av handling.
160

 I och med 

att det också förväntas ett ”svar” på skyltningen – att böckerna lånas eller står kvar – 

stärks tanken på att betrakta även det som yttranden. 

 

Att skylta utifrån olika teman och med personaltips är vanligt förekommande. Britta 

fick då hon deltog i MUSA-kursen en idé till variant på personalens boktips, vilken 

innebär att personalen väljer ut och läser ett antal böcker från föregående års utgivning. 

Flera exemplar av dessa skyltas sedan tillsammans med korta skriftliga presentationer. 

Vanligt är också att ha någon skyltning i nära anslutning till bibliotekets ingång och 

därigenom locka de besökare som besöker biblioteket av annan anledning att också låna 

skönlitteratur. Även på de vanliga hyllorna skyltas det så att raderna med bokryggar 

bryts av emellanåt. Att bokomslagets utseende, som då blir synligt, kan ha betydelse 

och locka till lån påpekas.  

 

Vilken respons från låntagarna kan de då se när det gäller skyltningen? Samtliga 

informanter betonar att skyltningen av böcker har en stor påverkan på vad som lånas ut. 

Det blir ett sätt för låntagare att upptäcka böcker som de kanske ej annars hade hittat. 

Även från återlämningsvagnar eller hyllor påpekar flera informanter att de ser hur det 

lånas mycket. Anna som arbetar på ett av de större biblioteken reflekterar i detta 

sammanhang över det stora beståndet som finns där: 
 

här kan man bli fullständigt bedövad av mängden […] jag tror nästan att ju större bokbeståndet är 

att man behöver mer, mer sådana här skyltningar […] när det gäller skönlitteratur kan det ju vara 

så att man bara vill ha en just bra bok det är inte någon speciell bok utan det kan vara en bra bok 

och då är man ju ganska öppen.   

 

Dock händer det ibland att det blir någon bok stående kvar även vid skyltning. Vid ett 

betraktande av skyltning som en form av yttrande från informanternas sida så kan 

således ett slags svar ifrån låntagarna iakttas i och med den respons som erhålls. 

 

Att kontakten med låntagare vid informationsdisken eller ute bland hyllorna leder till en 

förmedlingssituation är relativt vanligt förekommande. Det framhålls hur låntagare 

gärna frågar dem som arbetar ute bland hyllorna, exempelvis säger Lisa att ”det vi 

märker är ju när vi rör oss ute på golvet […] alltså det sociala mötet gör att du börjar 

prata” och det utvecklas en dialog kring läsning och böcker. Greta nämner hur det vid 

återlämning och utlåning ges tillfälle till prat om de böcker man läst eller skall läsa. De 

personliga möten med boksamtal som uppstår då låntagare frågar efter boktips ser 

informanterna som viktiga och givande och det dialog- och samtalsinriktade 

förhållningssättet är tydligt iakttagbart i deras uttalanden. Ibland upplevs dock en brist 

på tid till att utveckla samtalen särskilt vid informationsdisken om fler personer väntar 

på sin tur. Hur emottas då de boktips som informanterna förmedlar – erhålls någon 
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respons från låntagare på detta? Det händer då och då, Greta uttrycker att ”en del pratar 

väldigt mycket och vill få återkoppling på det dom läser”. Särskilt på de större 

biblioteken är det dock ofta så att låntagare och bibliotekarie ej träffar på varandra igen 

vid återlämningen. Anna menar att ”det är ju tyvärr inte så ofta när man jobbar på detta 

stora ställe”, liknande uppfattning har också Britta: ”vi är ju ganska många dessutom 

kan vi vara på olika avdelningar och så, så det är inte alltid att man ser samma person”. 

Lasse jämför här med sin tidigare tjänst ”på filialen så var det mycket lättare för då var 

man ju alltid där när de lämnade tillbaka”.  

 

Flertalet informanter arbetar på olika sätt med skriftliga boktips på hemsidor, 

lokaltidningar och bloggar och då det sker i olika biblioteksbloggar finns också 

möjlighet för låntagare att kommentera och en dialog kan då uppstå, detta sker dock 

ännu ej i någon stor utsträckning.  

  

Arrangerande av bokcirklar förekommer förutom på Annas bibliotek på samtliga 

informanters bibliotek. Anna uttrycker dock ett intresse för att införa bokcirklar 

eftersom ”de flesta som läser tycker väldigt mycket om att prata om sina upplevelser”, 

men ser i nuläget ej att arbetssituationen möjliggör detta. Annas kommentar att de flesta 

läsare gärna diskuterar böcker kan ses bekräfta Bachtins teori om hur läsande av en bok 

ger upphov till ett aktivt svarande i någon form och vid möjligheten till en dialog 

ytterligare länkar i yttrandenas kedja av kommunikation. De övriga informanternas 

arbete med bokcirklar sker allt ifrån Lasses där föreningar får hjälp att starta upp 

bokcirkeln och använda bibliotekets lokaler, till att som Britta arrangera och delta i flera 

bokcirklar av varierande slag. Britta har bokcirkel där deltagarna läser olika böcker, 

författarcirkel, samt en där alla läser samma bok. På Lisas bibliotek finns två cirklar i 

samarbete med studieförbund, varav den ena med hennes kontinuerliga medverkan. 

Även informanterna Kerstin och Greta arrangerar var sin bokcirkel, vilka i likhet med 

Lisas cirklar bygger på att deltagarna läser samma bok. Kerstin berättar också om försök 

att starta en cirkel med läsning på lätt svenska med invandrare som målgrupp men att 

detta ej fick något gensvar, dock planerar informanten för nya försök. Informanterna 

som själva deltar i bokcirklarna framhåller hur givande detta arbete är och vilken 

respons det ger från deltagarna. 

 

Våra yttranden har, menar Bachtin, ”bestämda och relativt stabila typiska former för att 

konstruera en helhet”, vi använder oss säkert och vant av många av dessa i praktiken 

även om vi i teorin inte alls känner till dem.
161

 Det kan dock vara så att många 

människor, trots att de behärskar språket väl, kan känna sig bortkomna i vissa 

kommunikationssfärer, vilket, enligt Bachtin, då kan hänföras till att man ej behärskar 

just den sfärens genreform. Det saknas en tillräcklig föreställning om hela yttrandet, 

något som gör att vi obehindrat kan forma vårt tal efter vissa ”kompositionellt stilistiska 

former”. Om man behärskar genrerna väl blir det lätt att uttrycka sin individualitet inom 

dess gräns.
162

 Att invandrare kan känna en tveksamhet inför att börja i en bokcirkel kan 

till en del söka sin förklaring i detta då de kan känna en osäkerhet inför hur man skall 

tala i detta sammanhang och då inte minst på ett nytt språk. Flera av informanterna 

nämner också hur de upplevt att vissa bibliotekarier känner tveksamhet inför att hålla 

bokprat för grupper och kanske att förklaringen till detta kan sökas i en känsla av att ej 

behärska denna specifika talgenre. Det uttrycks också hur det gärna blir så att de som 
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tycker om att hålla bokprat blir de som fortsätter med detta, genom detta kommer de 

alltså att allt bättre behärska denna talgenre.  

 

Att erbjuda bokprat till olika grupper är en förekommande förmedlingsstrategi för några 

av informanterna. Det uttrycks hur bokprat kan vara att ge olika lästips till en grupp 

men att det också kan utvecklas till samtal om böcker. Informanterna som arbetar med 

denna form av litteraturförmedling är Lasse och Lisa, där Lasse endast genomför detta 

ett par gånger per år medan det för Lisa är mer vanligt förekommande. Lasse nämner 

hur det kan vara temabokprat eller att det blir böcker efter egen smak utan inriktning på 

en särskild målgrupp utan mera att ”kunna förmedla känslan för läsning”. Även Lisa tar 

upp detta att kunna förmedla känslan för läsning särskilt då vid bokprat för 

omsorgspersonal, vilka får information om litteratur lämplig för deras omsorgstagare, 

och att då väcka personalens intresse och läslust så att dessa kan förmedla vidare är 

väsentligt. Utöver dessa bokprat kan det vara grupper med invandrare där det gäller att 

anpassa sig på rätt språklig nivå, traditionella bokprat för grupper i olika församlingar 

med främst äldre deltagare samt bokprat för allmänheten på biblioteket där hon även 

kombinerar med att ”visa webb och sånt”. I Lasses och Lisas beskrivningar tycks det 

tydliggöras hur bokprat har sin särskilda form och stil och således kan betraktas som en 

specifik talgenre, vilken anpassas utifrån gruppernas sammansättningar. På Gretas 

bibliotek pågår diskussioner om att börja arrangera bokprat för vuxna.  

 

Det förhållningssätt eller den roll gentemot låntagare som informanterna ser sig utöva 

och inneha har ovan berörts ett antal gånger då detta kommer fram i flera av 

informanternas utsagor kring skilda frågor och teman. Det ställdes också en direkt fråga 

kring hur de upplever sin förmedlarroll. De tre förmedlarrollerna, folkbildande, 

efterfrågansstyrt och dialog- och samtalsinriktad tjänar som analysverktyg och de är alla 

tydligt urskiljbara, vilket vi nedan skall se närmare på.  

 

Det folkbildande förhållningssättet är alla informanter medvetna om men de införlivar 

detta i olika grad i sin förmedlarroll. Anna beskriver sig som  
 

sådär typisk mitt emellan […] fast jag tycker att man ska våga prata om folkbildning, jag tycker 

det är viktigt, jag tycker inte det behöver vara något negativt […] jag lägger inte i någon tolkning 

om att jag skulle vara den som vet bättre och ska tala om för någon som vet sämre, det är inte det, 

det handlar om utan att det kanske är att jag i min yrkesroll har fått möjlighet att ja läsa ja att jag 

har den kunskapen. [---] Ja så folkbildning, jag tycker ändå att folkbiblioteket har ett uppdrag och 

ett ansvar att finnas som någon slags motvikt. 

 

Anna ger också exempel från arbete på barnavdelningen där hon upplever att föräldrar 

har ett förtroende för bibliotekariens kunskap att förmedla bra litteratur till deras barn 

och funderar över ”varför det skulle vara så farligt när det gäller de vuxna”. Lasse 

menar att det folkbildande förhållningssättet främst finns med vid inköp och skyltning 

men att han också om tillfälle yppar sig i ett litteraturförmedlande samtal försöker visa 

på och bredda låntagarens läserepertoar. Lisa säger sig också försöka bredda låntagarnas 

urval genom att, ”ja det är ju lite av det här att har du läst det här så kanske du är 

intresserad av det här […] har du läst dom här deckarna då kanske du är intresserad av 

den här som inte är en deckare men handlar om en psykologisk intrig eller så”. Greta 

menar precis som Lasse att hon främst vid inköp och skyltning försöker utveckla det 

folkbildande förhållningssättet, men att det är mera sådana tankar vad gäller barn- och 

ungdomslitteratur. Britta talar inte uttryckligen om folkbildning men menar att det är 

viktigt att ”man inte håller kvar folk på en nivå där de inte behöver vara”, vari en viss 
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tanke om folkbildning ändå kan anas. Kerstin framhåller att hon ej vill försöka övertyga 

någon om att läsa viss litteratur, utan menar att de ”lyfter” sig själva genom att fortsätta 

läsa. Att uppmuntra till läsning blir med detta synsätt till en del även ett folkbildande 

förhållningssätt således.  

 

Det efterfrågansstyrda förhållningssättet framkommer, som redan nämnts, särskilt 

tydligt vad gäller inköp och hur låntagares inköpsförslag kommit att spela en allt större 

roll. Även i den direkta kontakten med låntagarna kan det iakttas hur samtliga 

informanter vill efterkomma låntagarnas efterfrågan. Britta talar om vikten av att 

komma ihåg hur låntagare kan vilja ha olika läsning vid olika tillfällen och hur hon 

utgår ”mycket ifrån att de ska bli glada så att säga”. Kerstin försöker ”lista ut vad de kan 

tycka är bra utan att lägga någon sådan här att vilja trycka på dem något som är bättre” 

hon vill tveklöst ge dem vad de frågar efter och att de skall tycka det är roligt på 

biblioteket. Anna menar att strävan att efterkomma låntagares efterfrågan, att köpa in 

efter förslag, medför en delaktighet i biblioteket från låntagarnas sida, vilket upplevs 

som mycket positivt. Lisa arbetar också till en del med ett efterfrågansstyrt 

förhållningssätt genom att försöka vara lyhörd för vad som kan passa just den 

låntagaren eller gruppen, dessutom att alltid försöka förmedla läsglädje. Att förmedla 

sin egen läsglädje är något som samtliga informanter betonar. Greta tar precis som 

Britta upp att människor har olika behov vid olika tillfällen i livet och att man ej skall ha 

någon åsikt om vad människor vill läsa. På ett mindre bibliotek finns en större möjlighet 

att lära känna låntagare och då få en känsla för vad dessa kan efterfråga och därmed 

lättare kunna ge bokförslag påpekar Greta, vilket även Lasse nämner från sin tidigare 

arbetsplats, den lilla filialen. Lasse beskriver också hur han gör allt för att hjälpa en 

låntagare att återfinna en bok även utifrån mycket knapphändig information, vilket ju 

kan ses vara att i hög grad försöka efterkomma efterfrågan.  

 

Den förmedlarroll där dialog och samtal med låntagare betonas, är också tydligt 

urskiljbart i samtliga informanters beskrivningar av sin litteraturförmedling. Britta 

beskriver hur hon försöker känna av vad som kan passa låntagaren genom att få igång 

ett samtal och att hon vid arbete vid datorn på olika sätt försöker visa sin tillgänglighet 

att till exempel titta upp och nicka då någon går förbi. Flera av informanterna betonar 

hur de genom att röra sig ute bland hyllorna får kontakt med låntagare och hur samtal 

kring litteratur då på ett naturligt sätt kommer igång. Greta talar om hur de arbetar 

mycket med kommunikation på olika sätt och menar i detta sammanhang att det är en 

fördel att ej ha in- och utlåningsmaskiner då detta moment ger ett naturligt tillfälle att 

förmedla och samtala kring böcker. Anna uttrycker hur hon ser på 

litteraturförmedlingen till stor del som en dialog, ett samtal som utvecklas med 

låntagarna, och hur nätet ökar möjligheterna till dialog med låntagarna. På flera av 

biblioteken arbetas det också med exempelvis bloggar som ett sätt att föra dialog med 

låntagare. Den vilja och det intresse av att arbeta med bokcirklar som alla uttrycker kan 

också tydligt ses som inslag i en dialog- och samtalsinriktad förmedlarroll.  

 

Analysen tydliggör hur samtliga informanter i olika grad kan ses arbeta efter de tre 

förhållningssätten, dels en vilja att efterkomma låntagares efterfrågan, dels att bredda 

deras läserepertoar och hur kommunikation med låntagare på olika sätt är av vikt. 

 

Oavsett förhållningssätt är bemötandet av låntagaren en viktig del, informanterna 

betonar vikten av att vara vänlig och tillmötesgående. Greta menar att det gäller att 



 41 

sträva efter vara ”personlig på ett professionellt sätt”, något som väl sammanfattar alla 

informanternas beskrivning av sitt förhållningssätt i kontakten med låntagare.  

 

6.2.4 Kunskap och kompetens 

Frågorna i detta tema behandlar vilken kunskap informanter ser som värdefull i sitt 

litteraturförmedlande arbete och hur denna kunskap erhållits. Analysen sker utifrån de 

analysverktyg vilka i uppsatsens teoridel presenterats som relevanta för den del som 

berör kunskap och kompetens.   

 

Informanterna tillfrågades inledningsvis om vilken kunskap de anser behövs i det 

litteraturförmedlande arbetet och det återfinns en samstämmighet kring att en bred 

litteraturkännedom är en viktig kunskap, dels att ha läst mycket skönlitteratur – att ha ett 

stort intresse för detta – men utöver detta även på andra sätt ha kännedom om olika 

skönlitterära titlar. Att ha studerat litteraturvetenskap betraktas som en tillgång men 

behöver ej vara nödvändigt, men en viss genrekunskap och kännedom om 

litteraturhistoria anses som väsentligt. Social kompetens framhålls också såsom 

väsentligt av samtliga, att tycka det är roligt att möta människor och att kunna bemöta 

låntagare utifrån deras olika behov. De kunskaper som samtliga informanter här 

framhåller som de mest betydelsefulla kan sammanfattas med Lasses ord: ”det är ju en 

kombination av ämneskunskaper och lite psykologi”. Det är en mångfacetterad och 

sammansatt kunskap som beskrivs och de tre olika kunskapsformerna är också redan 

här tydligt urskiljbara. Episteme, den teoretisk-vetenskapliga kunskapen som har sin 

grund i forskning återfinns i litteraturvetenskap, genrekunskap och litteraturhistoria. Att 

ha en bred litteraturkännedom en stor beläsenhet i skönlitteratur betraktar informanterna 

som en viktig kunskap vilken kan hänföras till kunskapsformen techne, den praktisk-

produktiva kunskapen, kunskap som ett medel, i detta fall ett medel för att kunna 

förmedla litteratur. Det goda bemötandet av låntagare, eller social kompetens, som 

informanterna betonar kan hänföras till kunskapsformen fronesis, praktisk klokhet, 

vilken av Bernt Gustavsson beskrivs som ”förmågan att möta konkreta situationer med 

lyhördhet och fantasi”.
163

  

 

Informanterna övergick sedan till att berätta mer ingående om sin egen kunskap och 

erhållandet av denna. Teoretisk-vetenskaplig kunskap, episteme, inom ämnet 

litteraturförmedling skulle kunna tänkas varit en del i deras utbildningar. Dock är det 

ingen av informanterna som tar upp att litteraturförmedling är något som i större 

utsträckning ingått i deras bibliotekarieutbildningar. Anna nämner att hon gärna skulle 

ha haft lite teoretisk kunskap om litteraturförmedling, om olika metoder och strategier 

utifrån teorier kring litteraturförmedling. Den teoretiska kunskapen finns emellertid 

representerad i andra utbildningar och kurser som informanterna har med i sina 

studiebakgrunder och med relevans för detta arbetsområde. De som studerat 

litteraturvetenskap ser detta som en viktig kunskapskälla. Lisa och Lasse framhåller sina 

studier i genrekunskap och en del litteraturhistoria som viktiga i sammanhanget, där 

genrekunskap ingick i bibliotekarieutbildningen. Tydliga exempel på den kunskap som 

kan hänföras till episteme ges här exempel på, både de studier som nämns men också 

den efterfrågade teoretiska kunskap som Anna framhåller. Överlag nämns följaktligen 

den kunskap som kan hänföras till episteme såsom väsentlig i detta arbete.  
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Den egna läsningen är en viktig källa till kunskap som informanterna betonar. Kunskap 

om litteratur erhålls också bl.a. genom läsning av recensioner i tidningar, radio och tv, 

och Btj-listor. Samtliga informanter har flera års erfarenhet av litteraturförmedling, 

vilket de också understryker samt att de har lärt sig av sina kollegor under årens gång. 

Här beskrivs en mer praktisk kunskap, dels den egna läsningen och dels ett användande 

av olika källor som ger kunskap. Detta kan sammantaget ses vara kunskap som passar 

väl in på beskrivningen av kunskapsformen techne, vilken uttrycks vara en kunskap som 

ofta är knuten till en viss praktik där den utövas och kan talas om som kunnighet.
164

 

Informanternas framhållande av den kunskap som erhålls genom erfarenhet och i 

samarbete med kollegor kan också sättas i samband med begreppet praktikgemenskap 

eller som Wenger betecknar det ”communities of practice”. Wenger menar att vi i 

samspel med andra med exempelvis samma yrkesintresse utvecklar och lär oss att utföra 

uppgifter bättre.
165

  

 

Informanterna har samtliga sökt sig till olika fortbildningar på området. Britta, Lisa och 

Lasse har deltagit i MUSA-kursen, Anna har deltagit i en kurs med fokus på bemötande 

av användare och Lisa, Kerstin och Greta nämner hur de deltagit i deras respektive 

länsbiblioteks sammankomster kring skönlitteratur. Informanterna betonar vikten av att 

tillsammans med kollegor reflektera kring det litteraturförmedlande arbetet, vilket ges 

tillfälle till vid deltagande i olika former av fortbildning. Gustavsson påpekar hur 

episteme och techne, den teoretiska och den praktiska kunskapen ligger nära varandra 

och förenas i det dagliga arbetet.
166

 Detta blir särskilt tydligt då informanterna berättar 

om just fortbildning där de delges teoretisk kunskap, episteme, genom exempelvis 

föreläsningar, men också hur en mer praktisk kunskap, techne, delges mellan kollegor. 

Även i detta sammanhang är begreppet praktikgemenskap tillämpbart som en 

beskrivning av hur kunskap kan erhållas. Visserligen är den grupp som träffas på en 

fortbildning mer av en tillfällig grupp som inte helt kan uppfylla kriteriet för att kallas 

praktikgemenskap, men informanternas betoning av hur viktigt de anser det vara med 

möjligheten att diskutera och reflektera med andra kollegor visar på hur de just upplever 

att detta leder till kunskapsinhämtning och utveckling i arbetet, vilket just är vad 

praktikgemenskaper handlar om.  

 

Att kunskapsinhämtning från kollegor är värdefullt påpekas alltså tydligt av 

informanterna och Anna nämner hur de försökt sig på en bokcirkel för personalen på 

arbetstid, något som hon menar är ett bra sätt att arbeta med skönlitteratur, dock visade 

det sig svårt att fortsätta med denna p.g.a. tidsbrist. Greta framhåller hur bokmöten för 

inköp av ny litteratur ger möjlighet till diskussioner kring litteratur och att dela med sig 

kunskaper till varandra. Även Britta betonar hur inköpsmöten erbjuder ett tillfälle till 

litteratursamtal, men precis som Anna också nämner, är det problematiskt att kunna 

samlas i en större grupp. Lisa och Kerstin berättar att de på sina respektive bibliotek 

med jämna mellanrum har bokfrukost för personalen där de delger varandra tankar kring 

några böcker de läst. Lisa nämner också planer på att vid gemensamma studiestunder 

för personalen ta upp litteraturförmedling, något som redan förekommer där Britta 

arbetar. Här kan det, menar jag, talas om hur dessa olika gruppmöten kan liknas vid 

praktikgemenskaper, då informanterna tydligt uttrycker den kunskapsdelande och 

utvecklande funktion, för det litteraturförmedlande arbetet, som dessa har, de är 

dessutom regelbundet återkommande och utgörs av samma grupp människor.  
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Kännedom om litteratur erhålls också genom mötet med låntagare samt vänner och 

bekanta, Britta poängterar här hur arbetet med bokcirklar kan ses som en 

kompetensutveckling. Det betonas generellt av informanterna hur de hela tiden på olika 

sätt tar till sig information om litteratur.  

 

Vid den litteraturförmedling som sker i direktkontakt med låntagare söker 

informanterna kunskap om låntagaren och dennes läsvanor med hjälp av olika frågor, 

och genom inledande av en dialog på bästa sätt hjälpa låntagaren att finna en bok som 

passar. Det handlar här således mycket om att kunna bemöta låntagare på ett bra sätt, att 

vara lyhörd för situationen och låntagarens behov och önskemål. Kunskapsformen 

fronesis synes här vara behjälplig för informanterna. Fronesis vilken också är en 

praktisk kunskap, en klokhet i hur man förhåller sig till andra som hör samman med 

handlingar vi utför för att förbättra för andra och att kunna bemästra olika situationer i 

möten med människor med lyhördhet.
167

Att gå med och titta i hyllorna och där samtala 

kan också vara en strategi. Hjälpmedel vid denna förmedling i dialog med låntagaren 

kan vara sökning med hjälp av ämnesord och att använda sig av olika Btj-listor eller att 

söka på olika webbsidor. Detta kan vara särskilt värdefullt då låntagare har en specifik 

bok eller ämne i åtanke men ej har tillräckliga uppgifter, det kan också vara böcker 

låntagare hört om i olika tv- eller radioprogram vilka då kan återfinnas på dessas 

webbsidor. Det förekommer också egna personliga listor eller att biblioteken har listor 

till hjälp. Informanternas beskrivning av hur olika hjälpmedel och sökverktyg används 

kan med den praktiska kunskap i handling som detta innebär betraktas som techne. Vid 

bokprat till en grupp behövs kunskap om gruppens sammansättning, exempelvis ålder 

och kön och om det gäller en sfi-grupp är det väsentligt att veta vilken nivå på svenska 

dessa befinner sig på för att kunna bemöta dessa på rätt sätt. Det kan iakttas hur det i 

den direkta litteraturförmedlande kontakten med låntagare är tydligt hur de båda 

kunskapsformerna techne och fronesis spelar en stor roll.  

 

Vid skyltning inspireras informanterna av ett tema eller en bok, något som känns 

aktuellt och vilket det kan byggas upp en skyltning kring. Information om temat och 

böckerna erhålls via recensioner, ämnesord m.m. Olika slags texter om litteratur och 

sökverktyg är viktiga hjälpmedel både vid den direkta förmedlingen och den indirekta 

såsom skyltning. Det handlar vid denna förmedlingsstrategi mycket om den praktiska 

kunskapen, techne. Anna tar i detta sammanhang upp att vad det gäller skyltning skulle 

lärdomar kunna inhämtas ifrån affärsvärlden och då särskilt bokhandeln.  

 

Detta tema avslutades med en fråga om vilken kunskap eller kompetens som de ser som 

utmärkande för dem som litteraturförmedlare. Denna fråga visade sig dock kunna 

uppfattas något olika. I flera fall fick därför frågan utvecklas till att be dem ge exempel 

på vad de såg som styrkan eller mest betydelsefullt i sin kunskap och kompetens för 

arbetet med litteraturförmedling, då detta var vad som åsyftades. Anna menar att det är 

hennes läsglädje och att hon ”tycker det är roligt att prata om böcker” samt att hon 

genom både sitt intresse för läsning och arbetet har en bra kunskap om böcker. Även 

Kerstin och Lisa lyfter fram att de uppskattar att prata om böcker, vilket grundar sig i ett 

litteratur- och läsintresse och att de då kan förmedla läsglädje. Mer generellt betonar 

också Lisa vikten av social kompetens i kombination med intresse, det räcker inte att 

bara ha en stor litteraturkännedom. Britta pratar om sin långa erfarenhet som ger en 

styrka både vad gäller bemötande och litteraturkännedom. Lasse menar att hans styrka 
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framförallt är att ”jag har en ganska bred bild kan ganska lite om mycket” detta gör att 

han snabbt kan förstå vad låntagaren efterfrågar. Greta ser att hennes intresse att prata 

med människor, förmågan till god kommunikation, är det mest betydelsefulla i 

utövningen av hennes litteraturförmedling, och understryker hur det handlar om att vara 

privat på ett professionellt vis. I samtligas svar kan utläsas hur det som de lyfter fram 

har att göra med dialogen med låntagare och att kunna förmedla läslust och att detta 

utförs på ett professionellt sätt.  

 

I informanternas beskrivning av sin egen kunskap inom det litteraturförmedlande 

arbetsområdet i professionen är de tre kunskapsformerna episteme, techne och fronesis 

klart iakttagbara och synes i yrkesutövningen används i en kombination. De olika 

kunskaper som informanterna besitter ger dem deras handlingsförmåga i de olika 

arbetssituationerna på detta arbetsområde. Det skulle kunna uttryckas som att de tre 

kunskapsformerna tillsammans bildar den litteraturförmedlande kompetensen. 

Kompetens ses enligt Lundmarks definition såsom ”att ha en potentiell 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete”, kompetens 

beskrivs som bestående av flera delkomponenter av olika kunskaper och färdigheter.
168

 

Detta stämmer väl överens med informanternas utsagor kring sin kunskap i förhållande 

till yrkesutövningen på detta område. 

 

6.2.5 Framtiden 

I detta tema delade informanterna med sig av sin syn på hur arbetet med skönlitteratur 

och förmedling kan komma att utvecklas både i en nära och en mer avlägsen framtid. 

De berättade om sådant som planeras eller är på väg att genomföras på deras bibliotek 

samt om idéer de skulle vilja genomföra. Samtliga informanter framhåller hur 

förmedlingsstrategier som exempelvis boksamtal och skyltning är möjliga att utveckla, 

men tid och resurser är något som begränsar vad som blir möjligt att genomföra.  

 

Det finns på flera av biblioteken exempel på aktiviteter och planer vilka är under 

genomförande eller utveckling. Anna berättar om utveckling av de digitala medierna där 

det planeras för en boktipstwitter samt närvaro på sociala medier som facebook med 

möjlighet till dialog med låntagare. Anna betonar hur ”nätet är väldigt mycket dialog”. 

På informanten Brittas arbetsplats planerades träffar för daglediga med olika teman 

varav ett var läslust. På Kerstins bibliotek pågår diskussioner kring införskaffande av 

inlånings- och utlåningsautomater och att detta skulle kunna medföra att mer tid erhölls 

till att cirkulera i biblioteket och finnas tillgänglig för låntagare. Lisa berättar att det är 

mycket på gång på hennes bibliotek, hon upplever att de arbetar brett. Det har nyligen 

införts ett nyhetsbrev med en del litteraturförmedlande inslag och kompetensmorgnar 

om förmedling och skönlitteratur för hela personalen planeras. Installation av in- och 

utlåningsautomater var nära förestående och i samband med detta planerades för nya 

arbetssätt där personalen i högre utsträckning skulle finnas tillgänglig för dialog och 

förmedlande samtal med låntagare. Lisa talade även om hur enkätundersökningar i 

befolkningen var under genomförande för att erhålla en uppfattning om vad människor 

förväntar sig och vill ha av biblioteket. Utifrån detta skall sedan ett mer 

målgruppsinriktat arbete med uppbyggnad av olika miljöer inledas. Det kan iakttas hur 

dessa förändringar och planer tydligt hör samman med den dialog- och samtalsinriktade 

förmedlarrollen.  

                                                 
168

 Lundmark 1998, s. 34. 



 45 

Lasse berättar om ett förestående byte av bibliotekskatalog till en mer interaktiv där det 

ges möjlighet för låntagaren att vara mer aktiv, ett slags mellanting mellan hemsida, 

chatt och katalog. På Lasses bibliotek har nyligen en grupp bildats för arbetet med 

skönlitteraturen och därmed finns förhoppningar om ett ökat fokus på förmedling. ”Vi 

har tyvärr pratat alldeles för lite hur vi ska jobba med skönlitteratur kanske att det kan 

bli annorlunda nu när vi ska jobba i gruppen”, säger Lasse. Jag uppfattar Lasses 

beskrivning av denna grupp som varande ett exempel som kan utvecklas till en 

praktikgemenskap och att hans förväntningar på gruppens funktion just påminner om 

Wengers beskrivning av detta begrepp hur personer med samma intresse genom att 

interagera utvecklas och får ökad kunskap och kompetens inom ett arbetsområde.  

 

Några av informanterna berättar också om sådant som ännu bara är på idéstadiet för ett 

utvecklande av arbetet med skönlitteratur. Anna lyfter fram möjligheten att ”utveckla 

boksamtal i bokcirklar eller på nätet” och att söka sig ut till arbetsplatser för bokprat. 

Hon påpekar dessutom hur den resurs det varierade beståndet på biblioteket innebär 

skulle kunna lyftas fram mera. Även Lisa lyfter fram detta med en utveckling av 

boksamtal och ett utvecklande av arbetsplatsbibliotek för att nå nya grupper, dessutom 

önskar Lisa att få en cafeteria i anslutning till biblioteket med möjlighet att arrangera 

boksoppa eller bokfrukost. Lasse har en idé om ”ett ställe i biblioteket där man puffade 

för läsning och skönlitteratur genom att skylta och ha tidskrifter och böcker om litteratur 

och bilder”, något som väcktes vid deltagandet i MUSA-kursen. Greta beskriver en 

inspirerande träff på ett annat bibliotek med vip-kväll för de flitigaste låntagarna med 

boksamtal och tilltugg , något som gav mycket bra gensvar, ett liknande arrangemang 

ser hon som mycket intressant att genomföra. Att ha bokprat för vuxna i någon form är 

en annan idé som Greta har. Även i dessa framtida funderingar kan det tydligt urskiljas 

att det till stor del handlar om ett utvecklande av framför allt den dialog- och 

samtalsinriktade förmedlarrollen.  

 

Informanterna tillfrågades slutligen om hur de framöver ser på betydelsen av arbetet 

med skönlitteratur i sin yrkesroll. Flera nämner hur de upplever ett ökande intresse för, 

och samtal om, skönlitteratur, det pratas om skönlitteratur i många olika sammanhang 

som de uttrycker det. Informanterna funderar även kring vilken roll förmedling kan 

komma att spela och några informanter tror att denna roll kan komma att accentueras, 

att kanske den kunskap bibliotekarier besitter kring litteratur kan bli en styrka i 

yrkesrollen. Generellt finns det en tro att arbetet med skönlitteratur kommer att fortsätta 

vara en viktig del av bibliotekarieprofessionen. Det spekuleras också kring förändringar 

såsom läsplattor och hur detta kommer att påverka. Kerstin berättar om en tjänst i Norge 

på nätet med möjlighet att söka på vilken slags läsupplevelse man eftersträvar och då få 

förslag på böcker, detta är något hon tror kommer att utvecklas och kanske komplettera 

det förmedlande arbetet. Att biblioteket skall vara ett rum i samhället, en mötesplats, är 

en vanlig beskrivning i olika dokument om biblioteken enligt några informanter och det 

finns funderingar på att det skönlitterära arbetet kan vara en del i detta. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens analysresultat från föregående kapitel att diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning på området och därefter besvaras uppsatsens 

frågeställningar. 

 

7.1 Diskussion 

 

Diskussionen sker utifrån samma temaindelning som resultat- och analyskapitlet bestod 

av.  

7.1.1 Läsning av skönlitteratur 

Samtliga informanter i min studie ser läsning av skönlitteratur som viktigt och 

betydelsefullt och de uttrycker överlag ett stort intresse för läsning. Detta 

överensstämmer också med tidigare forskning av bibliotekariers läsvanor.
169

 Att det 

återfinns ett stort intresse för läsning och skönlitteratur bland de informanter vilka i sin 

bibliotekarieprofession har detta som arbetsuppgift är ju också ett resultat som kan vara 

förväntat. I och med att det endast i undantagsfall visat sig finnas möjlighet till läsning 

av skönlitteratur på arbetstid är den litteraturkännedom som det egna intresset medför en 

stor tillgång för det litteraturförmedlande arbetet. Jofrid Karner Smidt fann i sin 

avhandling att informanterna hade en bred litteratursmak, något som också visat sig 

överlag i annan tidigare forskning och även utsagorna i min studie tyder på detta.
170

 Den 

breda och varierade litteratursmaken bör också vara en tillgång i förmedlingsarbetet. 

Linda Henriksson framför funderingen att den företrädesvis breda litteratursmak som 

bibliotekarier, arbetande inom det skönlitterära området, företräder kan ha en grund i att 

de även till en del väljer böcker med tanke på sitt yrke.
171

 Då mina informanter uttrycker 

hur den professionella och den privata läsningen går i vart annat och att valet av 

litteratur någon gång påverkas av att det kan vara till nytta i arbetet, så är jag beredd att 

instämma i denna tankegång.  

 

Ingen av informanterna uttrycker att någon särskild teori om läsning påverkar deras 

arbete eller tankar kring skönlitterär läsning, men det kan i analysen konstateras hur 

mycket av informanternas uttalanden kring läsning och dess betydelse och funktion 

korresponderar väl med Rosenblatts receptionsteori. Även Baruch kunde konstatera att 

hennes informanter syntes medvetna om läsningens olika funktioner utifrån deras sätt 

att resonera.
172

 Att informanterna reflekterar kring läsningens funktion och att det kan 

skifta vilken litteratur eller vilken läsupplevelse som låntagare efterfrågar vid olika 

tillfällen är också tydligt. Den toleranta och accepterande inställningen till vad 

människor vill läsa betonas också av Åse Tveit som menar att förmedlaren bör akta sig 

för att en gång för alla placera en låntagare i en bestämd kategori.
173

 Jon Smidt påpekar 

att vilka behov läsare har då de söker litteratur är en väsentlig fråga för förmedlaren 
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samt vikten av att reflektera kring synen på läsning och skönlitteratur.
174

 Detta synes 

alltså vara något som förekommer bland de litteraturförmedlande bibliotekarierna i min 

studie även om de ej direkt uttrycker sig följa olika teorier.   

 

Rosenblatt talar om läsning som en transaktion, ett möte mellan texten och läsaren, där 

läsaren är aktiv och ett samspel mellan läsarens tidigare erfarenheter och texten sker.
175

 

I analysen framträdde detta tydligt då informanterna beskriver den kunskap de erhåller 

som möten med andra människor och det finns en stark betoning på att skönlitterär 

läsning kan skänka kunskap och nya insikter. Samtliga informanter i Baruch studie 

betonade också den skönlitterära läsningens funktion som kunskapsgivande och 

framhåller hur man genom att kombinera en läsning av facklitteratur med skönlitteratur 

kan erhålla en djupare och bredare kunskap på ett område.
176

 Detta att komplettera 

facklitterär läsning med skönlitteratur framhålls även i min studie där det exempelvis 

betonas hur detta kan ge värdefulla insikter bland annat då det gäller kunskap om 

sjukdomar.
177

 Emellanåt skyltar informanterna också utifrån ett tema med en blandning 

av fack- och skönlitteratur och det uttrycks av några hur detta skulle kunna ske i högre 

grad. I och med att det så tydligt framkommer en uppfattning att skönlitterär läsning kan 

skänka kunskaper är det intressant att fundera kring hur detta tydligare skulle kunna 

lyftas fram i förmedlingssammanhang. Att utveckla detta i skyltning och i samband med 

förmedling i olika utbildningssammanhang, både inom grundläggande och i högre 

utbildning, då de olika litteraturslagen kan kombinera varandra, är en intressant 

utvecklingsmöjlighet som jag ser det. Att det i såväl min egen som i andra tidigare 

studier framkommit hur skönlitterär läsning kan skänka insikter i andra människors sätt 

att leva och tänka väcker också funderingar kring det som framkom i Lars Höglund och 

Ewa Wahlström paper, vilket nämndes i inledningen, där det visas på att läsning av 

skönlitteratur har samband med tillit till andra människor och synen på 

flyktinginvandring.
178

 

 

Läsning kan också ha en social betydelse genom att erbjuda möjligheter till samtal och 

samvaro i form av exempelvis bokcirklar. Bachtins teorier klargjorde hur läsning av 

skönlitteratur bidrar till en vilja att kommunicera, vilket är en insikt som kan tas till vara 

i det förmedlande arbetet. Att utveckla läsningens sociala dimension kan vara ett sätt att 

förändra och utveckla bibliotekens arbete med skönlitteratur då detta kan ske i många 

olika skepnader.  

 

Att skönlitterär läsning fyller olika funktioner såsom avkoppling, att skänka insikter och 

kunskap, samt den litterära formen och språkets betydelse för läsupplevelsen, framkom 

alltså såväl hos denna uppsats informanter som i tidigare forskning, dels i Karner 

Smidts avhandling och dels i de magisteruppsatser som presenterats i tidigare forskning. 

Det synes således vara en överensstämmelse kring läsningens möjlighet att erbjuda 

olika slags behållning. Det kunde också tydligt urskiljas hur informanterna reflekterar 
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kring läsning av skönlitteratur och dess betydelse och funktion, vilket både Jon Smidt 

och Jens Thorhauge menar är av stor vikt i ett litteraturförmedlande arbete.
179

 

 

7.1.2 Folkbiblioteket och skönlitteraturen 

Nätverket för skönlitteratur på biblioteken – NÄFS, kunde i ett informationsblad från 

hösten 2009 konstatera att det finns tendenser att skönlitteratur och förmedlingen av 

denna till vuxna i dagsläget är ett område som prioriteras på länsbiblioteken.
180

 Även i 

utvärderingen av MUSA-kurserna konstaterade Martin Eriksson ett resultat som tyder 

på att skönlitteratur och förmedling fått ett uppsving på biblioteken.
181

 Detta 

framkommer också ibland denna studies informanter. De betonar att det tidigare varit 

mycket fokus på IT, och att skönlitteraturen då hamnade i bakgrunden, men att den nya 

tekniken nu även utnyttjas mycket i det litteraturförmedlande arbetet. Detta kan 

jämföras med de resultat som Strömblad fann i sin studie från 2003 där informanterna 

menade att ”satsningen på informationstekniken skett på skönlitteraturens 

bekostnad”.
182

 Under de år som gått har denna teknik sålunda tagits in även i det 

litteraturförmedlande arbetet och ses som en möjlighet till att utveckla dialogen med 

låntagarna. 

 

I likhet med den mesta forskningslitteratur jag tagit del av visas i min studie en tydlig 

uppfattning att arbetet med beståndsutveckling, såsom inköp och gallring, hör nära 

samman med det förmedlande arbetet.
183

 Sara Appelqvist och Elin Boardy fann dock i 

sin studie en något avvikande inställning kring detta då det visade sig att informanterna 

ej i så hög grad betraktade ”gallring, inköpspolicy och liknande delar av 

biblioteksarbete som en del av litteraturförmedlingen”.
184

 Samtliga informanter i min 

studie har helt eller delvis ansvar för inköp av skönlitteratur, i vilken utsträckning 

informanterna i Appelqvists och Boardys studie deltar i inköpsprocessen framgår ej men 

då de alla tjänstgör på samma bibliotek så kanske bara någon eller några har ansvar för 

de skönlitterära inköpen och detta kan eventuellt vara en förklaring till att de ej 

inberäknar detta i förmedlingsarbetet. Bokbeståndet kan ju ses vara det ”material” som 

skall användas i det förmedlande arbetet och redan här finns det, som analysen visat, 

möjlighet till att ha olika förhållningssätt så att inköp och även gallring bör betraktas 

som delar av det förmedlande arbetet ser jag som väsentligt. Satsningen på inköp av 

ljudböcker som återfinns på samtliga bibliotek i studien är ett intressant exempel att 

betrakta utifrån ett förmedlarperspektiv. Det ökade inköpen av ljudböcker förklaras dels 

av efterfrågan och dels av att män gärna lånar dessa. Informanterna ser således en bra 

möjlighet att nå fler läsare bland män. Det nära sambandet mellan inköp och förmedling 

blir här tydligt.   

 

Vad gäller gallring talas det om hur detta är nödvändigt för att kunna exponera i 

tillräcklig utsträckning, men samtidigt finns en vilja att behålla en del äldre litteratur. 

Det framhålls hur biblioteket just har en viktig uppgift att erbjuda även äldre litteratur, 
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då denna snabbt försvinner från bokhandlarhyllorna. Även informanterna i Appelqvists 

och Boardys studie betonar vikten av att erbjuda äldre litteratur och hur detta kan anses 

som en styrka hos folkbiblioteket. 
185

 Att erbjuda även äldre litteratur kan också anses 

som en del i bibliotekens uppdrag som förvaltare och tillhandahållare av kultur, vilket 

framgår av kulturpropositionen, där folkbiblioteken nämns som viktiga för att uppfylla 

kulturpolitikens mål, av vilka det bland annat talas om ett främjande av 

kulturupplevelser och bildning.
186

 Thorhauge betonar just hur det är en 

folkbibliotekaries ”opgave at fungere som litterær hukommelse, og hjælpe de titler, der 

har oplevelsekraft frem til læseren fra de uendelige hylder”.
187

 NÄFS hade frågan hur 

biblioteken skall kunna lyfta fram den litteratur som ej är dagsaktuell som prioriterad 

under 2009 och denna fråga ses vara aktuell även under innevarande år då detta 

diskuteras i deras informationsblad. Projektet ”Den långa svansen” på Stockholms 

stadsbibliotek med presentation av äldre litteratur kan också ses som en del i att det är 

en fråga som alltmer aktualiseras.
188

 Det är intressant att se hur detta med även den 

något äldre litteratur som biblioteket kan erbjuda alltmer uppmärksammas, böcker finns 

ju idag lätt åtkomliga på många ställen, men det handlar då främst om den nyligen 

utgivna. Här kan således en viktig uppgift för folkbiblioteken och förmedlingsarbetet 

urskiljas. Genom de bibliotekssamarbeten kring utlåning som återfinns på flera håll i 

landet bör också ett ökat samarbete kring gallring av beståndet kunna utvecklas med 

möjlighet att göra överenskommelser kring vilken litteratur som bevaras på de enskilda 

biblioteken. Därmed skulle ett större utbud av både ny och äldre litteratur kunna 

erbjudas.  

 

7.1.3 Förmedling av skönlitteratur och förmedlarrollen 

Analysen, utifrån Bachtins teorier, visade hur förmedlingsstrategier kan betraktas som 

yttranden och talgenrer. Jofrid Karner Smidt använder sig också av Bachtins teorier om 

yttranden som en grund i sin avhandling och talar om hur förmedling handlar om olika 

slags kommunikation.
189

 Även Åse Tveit tar upp hur exempelvis bokprat kan betraktas 

som yttranden och en särskild talgenre med sina ”regler” för hur målet med bokpratet 

skall uppnås.
190

 Tveit lägger till funderingar kring yttranden och talgenrer ytterligare ett 

begrepp som kan vara användbart i sammanhanget nämligen paratexter, vilket hon 

menar kan vara av betydelse för reflektion kring förmedlingspraxisen.
191

 

Paratextbegreppet har lanserats av Gerard Genette och betecknar sådana element som 

titel, baksidestext, recensioner med mera som pekar på och visar vägen till en bok.
192

 

Tveit framhåller hur Bachtins och Genettes teorier kan vara förenliga och att deras olika 

begreppsapparater och analysredskap kan bidra till förståelsen av ett arbete med 

skönlitteratur och förmedling.
193

 Något jag till fullo instämmer i, då de synes kunna 

komplettera varandra. Bachtins teori om yttrande förutsätter ett svar, det ses alltid som 

en del i en dialog, medan en paratexts funktion är att visa vägen till boken. Att med 

hjälp av dessa begrepp reflektera kring olika förmedlingsstrategier kan, som jag ser det, 

bidra till att utveckla förmedlingen och dialogen med låntagare. Genom kännedom om 
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en talgenres form och struktur kan planering och genomförande av t.ex. bokprat 

underlättas och genom att fundera kring och arbeta med olika slags paratexter kan 

exempelvis skyltningen utvecklas.  

 

Sheldrick Ross och Cheltons artikel visade hur paratexter såsom omslag och 

baksidestext är väsentliga för låntagares val av bok då de letar och väljer läsning utifrån 

”browsing”.
194

 Det kan därmed vara av vikt att fundera extra kring detta vid skyltning.  

Denna forskning visade även på hur läsare är mer benägna att ta ”risken” att testa en ny 

genre eller författare då de lånar i stället för köper en bok.
195

 Även detta är något att 

tänka på i förmedlingsarbetet både i den direkta kontakten med låntagare och vid mer 

indirekta metoder som skyltning.  

 

Analys utifrån de tre förmedlarrollerna, folkbildande, efterfrågansstyrd och dialog- och 

samtalsinriktad visade hur dessa är tydligt urskiljbara hos samtliga informanter. Det 

blev tydligt hur det kan iakttas en balansgång mellan den folkbildande och den 

efterfrågansstyrda rollen. Det återfinns en vilja att efterkomma låntagares efterfrågan 

samtidigt finns en strävan att kunna erbjuda låntagare ett brett utbud. Detta 

överensstämmer med Tveits uppfattning att förmedlaren har en viktig uppgift att 

vägleda läsare till litteratur som inte denne känner till tidigare.
196

 När det gäller det 

folkbildande förhållningssättet är informanterna mycket tydliga med att ej inta ett 

uppifrånperspektiv utan att det handlar om att dela med sig av en professionell kunskap. 

Deras tankegångar kring det folkbildande förhållningssättet kan jämföras med Baruchs 

studie där det i tankarna kring folkbildning framkom ett jämlikhetsperspektiv så till vida 

att det skall finnas något till alla, vilket konstateras är en av grundtankarna i 

folkbildningen.
197

 Appelqvist och Boardy konstaterar också hur deras informanter ger 

en bild av sig själva som litteraturkunniga och de kopplar detta till en vilja att bredda 

låntagarnas läsning, och ett inslag av folkbildande ambition, men också här med respekt 

för låntagarens smak.
198

 Att uppvärdera den professionella kunskapen kring litteratur 

utan att det framstår som ”von-oben” ser jag som tänkvärt och något att ta fasta på.  

 

I Karner Smidts avhandling visas hur det efterfrågansstyrda och det aktivt 

förespråkande och upplysande förhållningssätten ej behöver vara varandras motsatser 

utan är fullt möjliga att kombinera.
199

 Det kombinerade förhållningssättet var också i 

Appelqvists och Boardys studie dominerande.
200

 Detta synes även gälla för mina 

informanters utsagor, vilka jag uppfattar balanserar väl mellan de olika 

förhållningssätten, självklart med olika tyngdpunkt på den ena eller andra rollen i olika 

arbetssituationer och mellan informanterna, men ett kombinerat förhållningssätt är i hög 

grad iakttagbart. I Strömblads studie från 2003 framhålls den folkbildande tanken i 

högre grad än i min egen och Appelqvists och Boardys studie, då samtliga informanter 

där hävdade att folkbildningstanken låg till grund för deras arbete.
201

 Kanske är det så 

att det under senare år ännu tydligare är det kombinerade förhållningssättet som 

dominerar.  
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Samtalet och dialogen med låntagare är det som kan överbrygga motsättningen mellan 

att ge vad som efterfrågas och att kunna bredda låntagarnas läsning, framhålls i Karner 

Smidts studie.
202

 Detta synsätt återfinns även i min egen studie och vikten av dialog och 

samtal, både direkt och via nätet, betonas. I informanternas utsagor framhölls också 

läsningen och förmedlingens sociala aspekt, och analysen utifrån Bachtins teorier 

underströk viljan till samtal som läsning ger upphov till, något som kan tas till vara i 

exempelvis bokcirklar. Den dialog- och samtalsinriktade förmedlarrollen kan alltså ses 

vara av stor betydelse i det litteraturförmedlande arbetet.  

 

Att samtala med låntagarna och i detta dela med sig av sin kunskap om litteratur och 

den egna läsglädjen är något som informanterna särskilt betonar. I detta sammanhang 

kan det vara intressant att fundera kring ”reader development”, det litteraturförmedlande 

arbetssätt där låntagarnas läsupplevelse och läsarutveckling står i centrum, som 

Catherine Sheldrick Ross nämner i allt högre grad blivit vanligt på de nordamerikanska 

och brittiska biblioteken.
203

 Immi Lundin som också diskuterar detta menar att en 

strävan efter att vidga låntagarens läsning i stället för att ”höja” den är att tillföra läsaren 

något utan att för den skull ifrågasätta det som redan finns i läsarens repertoar.
204

 Detta 

kan ses sammanfalla väl med hur informanterna i min studie uttrycker sig. De uttrycker, 

som nämnts, en vilja att vidga låntagarnas läsning och betonar tydligt läslusten och 

läsupplevelser samt att låntagare är olika och har behov av olika litteratur vid olika 

tillfällen. Att i förmedlingsarbetet utgå mer från läsglädje och läsupplevelse kan ses 

erbjuda goda möjligheter att kombinera de olika förhållningssätten i förmedlingsarbetet.  

 

Införandet av återlämnings- och utlåningsmaskiner är aktuellt på många bibliotek. På 

flera större bibliotek har dessa redan införts och det diskuteras eller planeras för dessa 

på många, även mindre, bibliotek. Det kan dock iakttas funderingar kring hur dessa 

maskiner kan påverka de spontana boksamtal som många gånger uppstår vid utlåning 

och återlämning och därmed det förmedlande arbetet. I utvärderingen av MUSA 

uttryckte vissa bibliotekarier en oro för att möjligheten till naturliga samtal försvinner 

då dessa maskiner införs.
205

 Även i Appelqvists och Boardys studie uttrycks liknande 

oro och det ses även som en risk att personal i och med införande av maskiner också 

kan minskas.
206

 I min egen studie återfinns blandade uppfattningar kring detta, både 

farhågor kring en försämrad möjlighet till spontana samtal likväl som det ses kunna ge 

nya möjligheter till förändrade arbetssätt med exempelvis boksamtal då personal frigörs 

från denna tjänstgöring. Det är särskilt vid de mindre och medelstora biblioteken som 

informanterna funderar kring detta då bibliotekarierna där hade viss tjänstgöring vid 

lånediskar. Det finns således olika uppfattningar kring den påverkan på mer spontana 

samtal som införandet av återlämningsmaskiner har. Den slutsats som synes möjlig att 

dra är att man bör vara medveten om att ett naturligt tillfälle till möte och samtal 

försvinner och att i stället se över hur nya sätt att mötas kan hittas. Att möta låntagare 

bland hyllorna eller vid något slags samtalspunkter har fördelen av en mindre risk för 

köbildning än vid lånedisken, dock gäller det att finna arbetssätt där mötesplatserna blir 

lika naturliga som lånedisken. Risken att personalminskningar sker kan antagligen ej 

heller förbises och då kommer frågan i ett helt annat ljus. 
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Det kan iakttas hur folkbibliotekens storlek har en inverkan på det förmedlande arbetet. 

Dels betonar informanterna på de stora biblioteken ännu kraftigare vikten av skyltning 

men framför allt är det möjligheten att få respons från låntagare på direkta boktips som i 

hög grad påverkas. Vid de större och även medelstora biblioteken är det sällan som 

samma låntagare och bibliotekarie möts igen vid tillbakalämning av den tipsade boken. 

Den informant som innan arbetet på det större biblioteket tjänstgjort på en filial 

understryker denna skillnad och framhåller hur det i arbetet på filialen gavs stora 

möjligheter till direkt respons från låntagare. Ragnarsson och Smiseth fann också denna 

skillnad, där de som tjänstgjorde på mindre bibliotek i mycket högre grad uttryckte 

chansen att få feedback från låntagarna på de tips som getts, vilket också med tiden 

ledde till en ökad kunskap om låntagares litterära smak. Bibliotekarierna på de större 

biblioteken kompenserade bristen på feedback och att de mer sällan återsåg samma 

låntagare med en stark fokusering på en god kommunikation.
207

 Den goda 

kommunikationen med låntagare är ju grunden i det förmedlande boksamtalet oavsett 

om arbetet sker på ett mindre eller större bibliotek. Att förmedla med små möjligheter 

till respons innebär på ett sätt att det hela tiden blir att börja från början till skillnad från 

att bygga vidare på en viss kunskap om låntagarens smak och ställer därmed ännu högre 

krav på det goda referenssamtalet. Hur frågor på bästa sätt skall ställas för att kunna 

ringa in den rätta boken till låntagaren förefaller vara viktigt att fundera kring samt en 

tillgång på sökverktyg vilka kan bistå i detta arbete.  

 

7.1.4 Kunskap och kompetens 

Informanternas utsagor och analysen tydliggör hur det i det litteraturförmedlande arbetet 

med dess skiftande metoder och strategier handlar om en mångfacetterad och 

sammansatt kunskap.  

 

Det framgår både från min egen studie och exempelvis Ljungs och Strömblads studier 

hur kunskapsinhämtning om området litteraturförmedling utgjort en ytterst liten del i 

bibliotekarieutbildningen.
208

 Kunskap i form av episteme har i stället erhållits genom 

tillvalskurser eller kurser utanför grundutbildningen eller under yrkeslivet genom olika 

fortbildningar. Min studies informanter har relativt stort antal yrkesverksamma år 

bakom sig men det kan ändock skönjas hur det ses som värdefullt att få ta del av mer 

teoretisk kunskap på detta område. Även bland informanterna i Ljungs studie upplevs 

en brist i kunskaper som kan hänföras till episteme, exempelvis nämns hur 

litteraturpedagogik skulle kunna vara en grund för det litteraturförmedlande arbetet.
209

 

Likaså i Henrikssons studie framhålls vikten av teoretisk kunskap inom det skönlitterära 

området, dock råder delade meningar om detta bör vara obligatoriskt eller valbart inom 

bibliotekarieutbildningen.
210

 Dessa resultat kan som jag uppfattar det tala för att 

införliva mer av detta ämnesområde i bibliotekarieutbildning och likaledes i olika 

fortbildningar. Att exempelvis då Bibliotekshögskolan i Borås sedan höstterminen 2009 

erbjuder en fristående kurs inom detta ämnesområde, vilken är på halvfart och därmed 

kanske möjlig för såväl den studerande som den yrkesverksamme att följa, kan ses vara 

ett steg i rätt riktning. Även NÄFS arbete med olika projekt och frågor inom det 

litteraturförmedlande området talar för att en utveckling mot att åter lyfta fram denna 
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del av bibliotekarieprofessionen nu pågår och kan ge möjligheter för bibliotekarier att 

förkovra sig på området.  

 

Tveit lyfter fram kunskap om litteraturen och läsaren samt en god kännedom om 

sökverktyg som värdefull kunskap i det litteraturförmedlande arbetet.
211

 Detta stämmer 

väl överens med de resultat som framkommit i min studie. Att ha en god 

litteraturkännedom betonas också som en viktig kunskap inom 

bibliotekarieprofessionen i de studier som ingår i biblioteksföreningens 

forskningsöversikt.
212

 I och med att de litteraturförmedlande bibliotekarierna överlag i 

min egen och annan tidigare forskning har ett stort eget läsintresse erhålls också en bred 

litteraturkännedom. I Maria Ragnarssons och Nina Smiseths studie om lästipsarbete 

konstateras den egna läsningen vara en viktig kunskapskälla, författarna påpekar hur det 

därmed blir ett subjektivt urval och vikten av att vara medveten om detta.
213

 Att vara 

medveten om denna begränsning i den egna litteraturkännedomen är självklart 

väsentligt och visade sig också finnas bland min studies informanter. Då det handlar om 

att den skönlitterära läsningen främst sker på fritiden kan något annat än ett subjektivt 

urval emellertid ej vara rimligt, med detta i åtanke är det ju en stor tillgång i arbetet. 

Informanterna är också hela tiden, både på och utanför arbetet, öppna för information 

om böcker genom att exempelvis uppmärksamma vad andra läser, vilka böcker som 

diskuteras i media och liknande. Att vara litteraturförmedlare framstår som något av en 

livsstil. Kanske är det så att de som söker sig till arbetet med skönlitteratur just har ett 

stort intresse för läsning så att den privata och professionella läsningen ses gå i varandra 

utan att det upplevs vara ett problem, som mina informanter uttrycker det. Att 

ytterligare utveckla hjälpmedel och strategier för att erhålla kompletterande 

litteraturkännedom kan dock ses vara angeläget, dels för att underlätta möjligheten till 

en litteraturkännedom vid sidan av den egna läsrepertoaren och dels för att detta 

tydliggör litteraturkännedom som en professionell kunskap. 

 

Ragnarsson och Smiseth för fram tanken att den höga värderingen av den egna 

läsningen som kunskapsbas kan bero på bristen på utbildning i att ge lästips och att det 

saknas någon teoretiskt förankrad metod för detta arbete och menar att detta kan ses 

som en brist i ett professionellt förmedlingsarbete.
214

 Avsaknaden av teoretisk grund i 

det litteraturförmedlande arbetet är något som tydligt framkommit bland informanterna i 

min egen studie. Ragnarsson och Smiseth menar att diskussioner med andra 

bibliotekarier kring metoder och arbetssätt i det lästipsande arbetet skulle kunna bidra 

till en utveckling där den enskilde bibliotekarien ej endast behöver förlita sig på det 

egna kunnandet.
215

 Genom att tillämpa begreppet praktikgemenskap i analysen blev det 

tydligt hur kunskap i stor utsträckning erhålls genom kontakter med andra kollegor och 

en förlängning av Ragnarssons och Smiseths tankegångar skulle därmed kunna vara 

bildandet av praktikgemenskaper bland litteraturförmedlande bibliotekarier som en 

framkomlig väg för att utveckla det litteraturförmedlande arbetet. Det samarbete mellan 

folkbiblioteken kring lästips som finns i form av webbsidan boktips.net kan ses som ett 

exempel på hur bibliotekarier kan bidra till att öka varandras litteraturkännedom som 

kan komma till användning då lästips skall ges. 
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På senare år har även skönlitteratur indexerats och en sökning med hjälp av ämnesord är 

också något informanterna ibland använder sig av. Det framgår dock att dessa upplevs 

lite diffusa och ganska allmänna. Ytterligare utveckling av dessa kan alltså ses vara 

angeläget. Även Ragnarsson och Smiseth finner i sin studie att skönlitteraturens 

indexering skulle kunna utvecklas, och därmed underlätta arbetet med lästips. Förutom 

de innehållsbeskrivande aspekterna som nu är sökbara skulle även ”appeal factors”, de 

element i texten som kan tilltala läsaren, kunna ingå i indexeringen. Att söka utifrån 

vilken läsupplevelse som efterfrågas kunde då bli möjligt.
216

 I sin artikel påvisar 

Scheldrick Ross och Chelton att den grundläggande frågan vid valet av skönlitteratur är 

vad läsaren just då känner sig upplagd för att läsa, exempelvis lättsam läsning eller mer 

utmanade. Dessa frågor kan ställas direkt till låntagaren men kan även vara kategorier 

som ingår i olika sökverktyg.
217

 Att utveckla bättre sökverktyg för det skönlitterära 

återvinningsarbetet kan ses som väsentligt och något som gör att den praktiska 

kunskapen techne på området kan utvecklas, både hur det är möjligt att söka i olika 

databaser men också utifrån detta att utveckla de frågor som ställs i dialogen med 

låntagaren för att ringa in vad de vill läsa. 

 

Studiens resultat och analys tydliggör vikten av social kompetens och ett vänligt och 

professionellt bemötande av låntagare, vad som kan hänföras till kunskapsformen 

fronesis. Liknande resultat fann även Ragnarsson och Smiseth där det exempelvis 

framkom hur bibliotekarien behöver besitta en ”skicklighet i att hantera 

mellanmänskliga relationer”.
218

 Även Ask och Johansson finner att kunskapsformen 

fronesis återfinns som en del i bibliotekariens kunskap inom den praktiska kontexten 

och hur deras informanters beskrivning av social kompetens sammanfaller med denna 

kunskapsform.
219

 Detta är kunskap som främst erhålls genom erfarenhet och utbyte med 

kollegor och ej återfinns i utbildningen, något som också konstateras i de andra 

studierna. Här kan dock de förslag som Ask och Johansson kommer med vara väl värda 

att fundera på, då de menar att bemötande och kommunikation är ämnen som kan ses 

bidra till ett ökande av kunskapsformen fronesis och den sociala kompetensen, dessa är 

också möjliga att både genom teoretiska studier och praktiska övningar erhålla kunskap 

i.
220

 I min egen studie framhåller också en av informanterna deltagandet i en 

fortbildningskurs som behandlat just bemötande. Även här finns det således möjlighet 

att erhålla ytterligare teoretisk och praktisk kunskapsgrund för det litteraturförmedlande 

arbetet.  

 

Det kan i detta sammanhang vara intressant att också ta upp hur Baruch undersöker 

skönlitteratur som en källa till kunskap och då tillämpar begreppet fronesis. Det 

konstateras hur informanternas beskrivning av vad de lär sig av skönlitterär läsning 

såsom insikt i andra människors villkor, en fördjupad förståelse av andra och ett 

vidgande av deras perspektiv ”går att applicera på kunskapsformen fronesis, som står 

för praktisk klokhet och etiskt tänkande”.
221

 Liknande beskrivning av den kunskap som 

kan erhållas genom läsning av skönlitteratur gav även min studies informanter. Kanske 
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bidrar intresset för läsning av skönlitteratur inte enbart till en ökad litteraturkännedom 

utan också till ett ökande av kunskapsformen fronesis.  

 

För att utveckla det litteraturförmedlande området inom bibliotekarieprofessionen kan 

det, som jag ser det, vara av värde att bli medveten om de olika kunskapsformerna och 

hur det därigenom är möjligt att söka olika slags kunskap för att utveckla den 

sammantagna litteraturförmedlande kompetensen.  

 

7.1.5 Framtiden 

Informanterna gav samstämmigt uttryck för en uppfattning att metoder och 

förmedlingsstrategier kan utvecklas och förändras och det ges ett intryck av att de har 

många idéer kring detta arbete. Det handlar dock om att ha tillräckligt med tid och 

resurser.  

 

Det framkommer även hur det på flera av biblioteken sker en utveckling och förändring 

av arbetet med skönlitteratur. Överlag kan det konstateras hur de förändringar som tas 

upp har ett nära samband med den dialog- och samtalsinriktade förmedlarrollen då det i 

mycket handlar om att på olika vis öka dialogen med låntagare. Även ett ökat samarbete 

i personalgrupper eller med andra bibliotek är en utveckling som kan iakttas. Kanske är 

olika slags praktikgemenskaper något som kan komma att få betydelse för en utveckling 

av förmedlingsarbetet och ett överförande av kunskap till nya bibliotekarier? 

 

Tveit betonar vikten av att inte slå sig till ro i förmedlingsarbetet och nöja sig med sitt 

utbud då en utveckling hela tiden är väsentlig för att motverka stagnation i bibliotekets 

verksamhet.
222

 Denna inställning med en vilja till förändring och utveckling ger 

samtliga informanter i min studie uttryck för. Detta står i kontrast gentemot hur 

Appelqvist och Boardy i sin studie uppfattar en förnöjdhet med hur förmedlingsarbetet 

gestaltade sig och att det ej ges uttryck för så stort behov av att utveckla detta.
223

 

Informanterna i Appelqvists och Boardys studie arbetar på samma bibliotek och 

författarna drar slutsatsen att förklaringen till denna inställning kan sökas i att detta är 

ett stort bibliotek och därför inte är lika hotat av nedskärningar som kanske mindre 

bibliotek, samt att de har en bra statistik över utlån.
224

 Mina informanter arbetar på 

bibliotek av varierande storlek och kanske har hotet om neddragningar och besparingar 

under de senaste åren också accentuerats. Att samtliga informanter i min studie också 

har arbetet med skönlitteratur som huvuduppgift kan påverka detta, liksom att flertalet 

av dem genomgått någon fortbildning på området, antingen i form av MUSA-kurs eller 

annat kring skönlitteratur vilket enligt deras egen utsago inspirerat dem i det fortsatta 

arbetet. 

 

Generellt ger informanterna uttryck för en tro på att arbetet med och förmedlingen av 

skönlitteratur kommer att fortsätta vara en viktig del i bibliotekarieprofessionen även i 

framtiden. I Asks och Johanssons undersökning däremot menar informanterna att vissa 

kunskaper och arbetsuppgifter såsom ”framförallt litteraturkännedom, 

litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet” kan förväntas få mindre betydelse i 

framtiden. Det betraktas ”som en naturlig utveckling att bibliotekariens roll som 

litteraturförmedlare får minskad betydelse när skönlitteraturen får kortare livslängd.” De 
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ser denna utveckling som en följd av generationsväxlingen inom bibliotekariekåren. 
225

 

Min studies informanter har alltså en större tilltro till ett fortsatt skönlitterärt arbete på 

biblioteken. Att folkbiblioteken kan erbjuda även äldre skönlitteratur, i en tid då denna 

får allt kortare livslängd, ses också som att det finns en viktig funktion att fylla här och 

det betonas hur detta kan ses som en styrka. Även i utvärderingen av MUSA 

framkommer en tro på skönlitteraturens och förmedlingens betydelse även i ett framtida 

folkbibliotek och även uppgiften att förvalta det skönlitterära arvet påpekas.
226

  

 

Ask och Johanssons studie undersöker den sammantagna bibliotekariekompetensen och 

deras informanter har inte specifikt skönlitteratur som sin huvuduppgift, dock kan det 

antas vara en del av arbetsuppgifterna då de alla tjänstgör på små bibliotek. 

Informanterna i min egen studie arbetar på bibliotek av varierande storlek och för 

samtliga är arbetet med skönlitteratur huvuduppgift eller en av huvuduppgifterna. Att 

mina informanter då ser detta arbetsområde som fortsatt viktigt är därmed ej så 

anmärkningsvärt och kanske kan ses som en felkälla för detta resultat. Även de 

bibliotekarier som deltog i utvärderingen av MUSA kan i likhet med mina informanter 

antas ha skönlitteratur och förmedling som arbetsområde, varför även deras svar kanske 

måste ses i ljuset av detta. Dock visar det sig finnas satsningar på detta område på flera 

av biblioteken och även på länsbiblioteksnivå, vilket talar för att tron på en utveckling 

och fortsatt intresse för skönlitteratur mycket väl kan stämma, i alla fall vad gäller den 

närmaste framtiden. Kulturrådet menade också att ett ökat intresse för skönlitteratur och 

förmedling kunde iakttas. Kanske är det så att MUSA-kurser, NÄFS arbete och de 

satsningar som flera länsbibliotek haft på området gjort att det återigen finns ett ökat 

intresse för arbete och utveckling inom det litteraturförmedlande området. Det talas 

också bland informanterna om hur det upplevs ett stort intresse för läsning och samtal 

om litteratur bland allmänheten med exempelvis många bokbloggar, ett intresse som 

dock inte i så stor utsträckning ännu avspeglar sig i bibliotekens utlåningsstatistik. Hur 

intresset för detta arbete och kunskapen på området kommer att gestalta sig framöver 

återstår dock att se och om det finns en anledning att befara en skillnad i kunskaper på 

det skönlitterära området i och med en förestående generationsväxling inom 

bibliotekarieprofessionen.   

 

7.1.6 Avslutande reflektioner 

Genom mötet med informanterna i denna studie blev det tydligt vilken sammansatt 

kunskap som behövs för arbetet med litteraturförmedling och det visade sig också hur 

det är ett område där flera förändringar nu sker på folkbiblioteken. För att möta dessa 

förändringar och för en fortsatt utveckling av det litteraturförmedlande arbetet är det, 

som jag uppfattar det, av vikt att ta till vara de kunskaper som finns bland bibliotekarier 

med detta arbetsområde så att detta kan överföras till nyanställda. Kanske är 

praktikgemenskaper här något att ha i åtanke? Utveckling av de hjälpmedel och 

sökverktyg som står till buds framstår också som viktigt. Självklart behövs även 

kunskaper på detta område införlivas i den biblioteks- och informationsvetenskapliga 

utbildningen och en möjlighet till fortbildning. Att då exempelvis utbildningar på 

området startats och att flera länsbibliotek intresserar sig för området är positiva tecken. 

Detta talar förhoppningsvis för att skönlitteraturen och arbetet med den skall fortsätta 

vara en betydelsefull del av folkbibliotekens verksamhet och föra vidare ett kulturarv 
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och erbjuda läsare många läsupplevelser av både äldre och ny litteratur samt den sociala 

kontakt som kan utvecklas genom olika boksamtal.  

 

7.1.7 Metodutvärdering och kunskapsanspråk 

Kontakten med informanterna har varit en mycket berikande erfarenhet av 

uppsatsarbetet och de har på ett positivt sätt bemött mig och visat ett stort intresse för att 

dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Flera informanter uttryckte också 

hur de upplevde det som givande att få reflektera kring sitt arbete i och med 

intervjutillfället, något som var glädjande att höra.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden med semistrukturerade intervjuer har, som jag 

upplever det, varit väl passande för denna undersökning. Den erbjöd den möjlighet att få 

ta del av informanternas syn på olika aspekter av det litteraturförmedlande arbetet som 

eftersträvades. Möjligheten att ställa olika följdfrågor, att vid behov kunna förtydliga 

frågor samt att inte behöva ställa alla frågor då informanterna av sig själva berättat 

upplevde jag som väsentliga fördelar med den använda metoden. Presentationen av 

intervjuguidens teman som fanns tillgänglig för informanten under intervjuns gång 

visade sig värdefullt vid övergång mellan olika ämnen samt att vid något tillfälle kunna 

återföra samtalet till ett ämne. Ingen av informanterna hade något att invända emot att 

intervjuerna spelades in. Initialt var några informanter lite besvärade men detta försvann 

efter någon minuts samtal och inspelningen glömdes bort. Att kunna koncentrera sig på 

vad informanterna berättade utan att anteckna allt som sades var mycket värdefullt.  

 

Det urval som gjordes uppfattar jag gav den bredd som eftersträvades och kan anses 

möjlig att uppnå inom ramen för uppsatsarbetet. Utifrån de få intervjuer (sex stycken) 

som gjordes tycks det mig vara ett rikt material som erhållits, vilket gett god möjlighet 

att analysera och diskutera gentemot tidigare forskning samt besvara uppsatsens 

frågeställningar. Vad gäller urvalet har funderingar under arbetet rört sig kring vad ett 

inslag av en någorlunda nyutbildad informant skulle ha kunnat tillföra särskilt då vad 

gäller kunskapen och dess erhållande inom detta arbetsområde. Att göra en fördelning 

även kring utbildningsår ser jag emellertid även så här i efterhand som för komplicerat 

inom ramen för min uppsats. Det återfinns ändock ett ganska stort spann mellan mina 

informanters utbildningstillfällen och som jag uppfattar så framkom inte där några 

tydliga skillnader som kan hänföras till tidpunkt för utbildning. Fokus har i denna studie 

ej heller varit att jämföra olika grupper utifrån exempelvis utbildning, dock kan det vara 

av intresse för vidare studier.  

 

De valda teorierna har fungerat utmärkt som analysverktyg och jag upplever att de på 

tilltänkt vis kunde belysa olika aspekter av det empiriska materialet och därigenom vara 

behjälpliga för att besvara uppsatsens frågeställningar och uppnå dess syfte. 

Användningen av ett flertal teorier visade sig fungera bra då de var väl passande till de 

olika frågeställningarnas inriktning, samtidigt kompletterade de i vissa fall också 

varandra. Genom de teorier som kommer till användning i analysen kring förmedlingen 

visas på olika sätt att reflektera kring och se förmedlingen ur nya perspektiv. Att läsning 

även har en social dimension framkom i det empiriska materialet och blev tydligt i och 

med den teoretiska analysen, något som ej i tidigare studier betonats på samma sätt. 

Detta är resultat som lyfter fram kunskap möjlig att ta till sig i det litteraturförmedlande 

arbetet. Det analysverktyg som användes för att undersöka bibliotekariens förmedlarroll 

åskådliggjorde synen på denna roll. Analys med hjälp av teorin kring olika 
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kunskapsformer kunde bygga vidare på tidigare forskning och bidra till att uppnå syftet 

att tydliggöra och beskriva den mångfacetterade kunskap som inryms i detta 

arbetsområde samt hur denna kunskap kan tas till vara, utvecklas och föras vidare inom 

yrkeskåren. 

 

Uppsatsens resultat bekräftar till vissa delar vad tidigare forskning beskrivit, exempelvis 

att bibliotekarier läser brett och mycket samt menar att läsning fyller många funktioner. 

Förutom att bekräfta kunskap kan också nya kunskapsanspråk ställas. Resultaten pekar 

ut skillnader och trender till exempel att arbetet med IT, som tidigare sågs ställa det 

skönlitterära arbetet i skymundan, numera i stället ses som en tillgång. Förmedlarrollens 

utveckling emot ett kombinerat förhållningssätt mellan folkbildning och efterfrågan ses 

fortsätta och det kan iakttas hur läsupplevelsen lyfts fram med tankegångar som 

påminner om det som kallas ”reader development”. Det är också i förhållande till 

tidigare studier mycket tydligt hur en förmedlarroll, där samtal och dialog betonas, får 

allt större betydelse. Tydligt är också hur det i min studie, i högre grad än tidigare, 

påvisas en tro på arbetsområdets fortsatta betydelse och utveckling inom professionen, 

vilket också talar för betydelsen av vidare forskning på det litteraturförmedlande 

området. 

 

Kvalitativa studier ger ej möjlighet att dra några generella slutsatser och denna studies 

resultat kan således inte uppfattas som gällande för hela yrkesgruppen bibliotekarier 

med inriktning på skönlitteratur och dess förmedling. Däremot kan uppsatsens 

informanter betraktas som representanter för folkbibliotekarier med inriktning på ett 

arbete med skönlitteratur och kan därigenom bidra med värdefulla insikter. Studiens 

resultat kan, som jag ser det, anses pålitliga. Urval och tillvägagångssätt är väl beskrivet 

och resultaten bekräftar i vissa fall tidigare studiers resultat och en utveckling och 

förändring på arbetsområdet som det tidigare funnits tecken på. Att informanterna också 

skulle ha uttryckt samma uppfattningar och syn på ämnesområdet även till en annan 

forskare ser jag som högst troligt. Att samma syn på och uppfattning om de olika 

delarna av undersökningen skulle framkomma även vid ett annat tillfälle kan också, som 

jag ser det, vara till viss del troligt dock med förbehållet att det, som min studie visat, är 

ett arbetsområde som utvecklas och till en del förändras varmed även informanternas 

syn på sitt arbetes olika moment förändras. Jag ser att det skulle vara av intresse i 

framtiden att undersöka detta område, då det enligt min mening är ett område i 

förändring och ständig utveckling. Bekräftelsen av tendenser i tidigare 

forskningsresultat talar också för att resultaten kan ses som tillförlitliga, såsom 

exempelvis den ökade betoningen av dialog och samtal i förmedlarrollen och att detta 

område nu har större fokus, vilket kan iakttas t.ex. på länsbiblioteksnivå. 

 

Då det litteraturförmedlande arbetet är en viktig del av bibliotekarieprofessionen, men 

ett område där en stor del av kunskapen, och hur det praktiskt utövas, i hög grad lärs in 

genom erfarenhet, och ej i större utsträckning har en plats i utbildning, är det väsentligt 

att lyfta fram och belysa detta. Kåring Wagman påpekar i sin forskningsöversikt denna 

brist, hur det saknas beskrivning av bibliotekariers kunskap och kompetens. Genom att i 

min uppsats låta några informanter komma till tals och samtidigt med hjälp av olika 

teorier analysera detta tydliggörs områdets mångfacetterade kunskap och olika 

arbetsmetoder och förmedlarroller. Detta ger studien användbarhet genom att såväl 

bibliotekariestudenter som yrkesverksamma kan få en inblick i och reflektera kring 

området, men även för dem som vill forska finns möjlighet att bygga vidare på dessa 

resultat.  
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7.2 Slutsatser 

 

7.2.1 Vilken syn på vuxnas läsning av skönlitteratur förekommer 
bland bibliotekarier på folkbibliotek? 

Det kan konstateras hur informanterna betraktar den skönlitterära läsningen såsom 

mycket betydelsefull och viktig samt möjlig att fylla olika funktioner alltifrån 

avkoppling till skänkande av kunskap. Den skönlitterära läsningen beskrivs ofta med tal 

om ett möte med nya ”människor”, kulturer och länder och ses ha stora möjligheter att 

skänka kunskap. Genom att kombinera faktaläsning med skönlitterär läsning 

understryks hur olika perspektiv på ett ämnesområde kan erhållas. Att läsning av 

skönlitteratur har betydelse för den språkliga utvecklingen är också en uppfattning som 

framkommer och vad gäller informanternas egna läsupplevelser spelar det litterära 

språket en viktig roll. Till stor del överensstämmer informanternas syn på vuxnas 

läsning med tidigare forsknings resultat och visar således på en grundläggande 

gemensam syn på den skönlitterära läsningen. Några nya slutsatser är emellertid också 

möjliga att dra vad gäller synen på läsning av skönlitteratur. Studien har kunnat 

tydliggöra läsningens sociala dimension, då den väcker en vilja att samtala om 

litteraturen, och hur detta kan leda till sociala kontakter, vilket kan tas till vara i det 

litteraturförmedlande arbetet. Det påvisas också en starkare betoning av låntagares 

läsupplevelse och en uppfattning att människor har olika behov av och intresse för 

skilda slag av litteratur vid olika tillfällen och situationer i livet. Detta är tankegångar 

som har påverkan på arbetet med förmedling.  

 

7.2.2 Vilken syn på förmedling och förmedlarrollen förekommer 
bland bibliotekarier på folkbibliotek? 

Informanterna ger uttryck för att skönlitteraturen och förmedling av denna återigen har 

kommit mer i fokus på folkbiblioteken. Med Internet och utveckling av exempelvis 

olika sociala medier ses nya möjligheter i arbetet med förmedling. Överhuvudtaget kan 

en stor idérikedom kring utveckling och förändring av förmedlingsmetoder konstateras 

samt ett stort engagemang för arbetet med förmedling. Litteraturförmedling med hjälp 

av olika metoder är till stor del ett praktiskt arbete som lärs in genom erfarenhet. Genom 

att uppsatsens resultat då visar på möjligheten att använda sig av de teoretiska 

begreppen talgenrer och paratexter för att reflektera kring och utveckla det 

litteraturförmedlande arbetet kan detta ses som ett bidrag till möjligheten att utveckla av 

en större teoretisk grund i detta arbete.  

 

Det finns en bred syn på litteraturförmedling där beståndsutveckling med inköp och 

gallring av beståndet är en viktig grund. Samarbete med andra bibliotek kring beståndet 

ses som viktigt för att kunna erbjuda låntagare litteratur i form av både bredd och 

nyheter och påverkar alltså därmed det förmedlande arbetet. I fråga om inköp kan en 

tydlig balansgång mellan den efterfrågansstyrda och den folkbildande förmedlarrollen 

iakttas. Överlag kan ett kombinerat förhållningssätt i förmedlingsarbetet konstateras där 

analysens tre förmedlarroller; den folkbildande, den efterfrågansstyrda och den dialog- 

och samtalsinriktade förmedlarrollen, alla i olika grad och i olika delar av förmedlingen 

är närvarande. Med hjälp av dessa tre förmedlarroller framträdde tydligt de olika 

synsätten på förmedlarrollen som framkom, vilket bidrar till ge en ökad insikt i 

bibliotekariers förhållningssätt i olika delar av förmedlingsarbetet.  



 60 

Att bibliotekets storlek har en inverkan på förmedlingen är en syn som framträder, 

vilket även andra studier påvisat. Dels är möjligheten att få respons från låntagare 

svårare ju större biblioteket är och dels behöver ett större bestånd i ännu högre grad 

synliggöras genom skyltningar. Insikter som kan vara av värde att reflektera över för 

exempelvis blivande bibliotekarier eller då forskningsstudier utformas. 

 

Den slutsats som kan dras vad gäller synen på den förmedlande rollen är vikten av att 

framför allt förmedla läsglädje och läslust. För att uppnå detta strävas efter att arbeta 

utifrån efterfrågan men också att utifrån sin kunskap om litteratur kunna bidra till att 

vidga och bredda låntagares läsning detta sker i hög grad genom att eftersträva en dialog 

med låntagare i olika förmedlingssituationer. Den dialog- och samtalsinriktade 

förmedlarrollen kan konstateras vara viktig och en roll som, i förhållande till tidigare 

studier, synes öka i betydelse. Det återfinns en betoning av kommunikationen med 

låntagare i olika delar av det förmedlande arbetet alltifrån beståndets uppbyggnad och 

exponering till olika former av direkta samtal. Resultaten pekar således på att 

reflektioner kring hur samtal och dialog med låntagare på olika sätt kan utvecklas 

förefaller vara något väsentligt inom både utbildning och för de som är verksamma 

inom bibliotekarieprofessionen.  

 

7.2.3 Vilka kunskaper och kompetenser uppfattar bibliotekarier som 
väsentliga i sitt litteraturförmedlande arbete och hur erhålls dessa?  

Det kan konstateras att den kunskap som informanterna framhåller som väsentlig i det 

litteraturförmedlande arbetet är såväl teoretisk som praktisk och de tre 

kunskapsformerna episteme, techne och fronesis är samtliga representerade.  

Tillämpningen av dessa kunskapsformer tydliggjorde den mångfacetterade kunskap som 

informanterna beskriver.   

 

Informanterna lyfter fram hur inblick i litteraturvetenskap är en tillgång i arbetet och 

betonar då särskilt kunskap om olika litterära genrer. De har framför allt av eget intresse 

sökt sig till sådan teoretisk kunskap i samband med utbildning och fortbildning. 

Uppfattningen att det finns ett behov av mera teoretisk kunskap, episteme, om 

exempelvis olika litteraturförmedlande metoder och strategier, som grund i det 

litteraturförmedlande arbetet uttrycks tydligt.  

 

God litteraturkännedom är av väsentlig betydelse för att kunna förmedla skönlitteratur. 

Den egna läsningen framhålls som en viktig grund för detta och det egna intresset för 

litteratur och läsning kan ses vara en klar tillgång i arbetet som litteraturförmedlare. 

Genom att hela tiden hålla sig ajour och i alla sammanhang och på olika sätt ta till sig 

information om litteratur bygger informanterna upp ytterligare litteraturkännedom. 

Kunskap om olika sökverktyg och andra hjälpmedel för att återfinna litteratur är också 

viktigt i detta sammanhang konstaterar informanterna, även om dessa kan behöva 

förbättras. Den goda litteraturkännedomen och förmågan att på olika sätt återfinna 

litteratur är av stor betydelse såväl i det direkta som i det indirekta förmedlingsarbetet. 

Det kan konstateras att mycket av den här praktiska kunskapen, techne, bygger på 

erfarenhet och har byggts upp under deras yrkesverksamma år och genom utbyte med 

kollegor samt via olika fortbildningar. Den goda möjlighet till förkovrande och 

erhållande av kunskap som sammankomster med kollegor erbjuder betonas särskilt. Att 

viktiga insatser för att öka den praktiska kunskapen på området kan vara att på olika vis 

utforma praktikgemenskaper där kunskapsutbyte kan ske och att utveckla bättre 
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sökverktyg samt att utveckla indexeringen av skönlitteratur är slutsatser som kan dras 

utifrån min studies resultat.  

 

Betydelsen av social kompetens och att kunna bemöta låntagare utifrån deras olika 

behov betonas som mycket väsentligt. God kommunikation med låntagare är av stor 

betydelse för att rätt bok till rätt läsare skall kunna erbjudas. Hur vi förhåller oss till 

andra och förmågan att i mötet med andra kunna hantera olika situationer med 

lyhördhet, något som beskriver kunskapsformen fronesis kan således konstateras vara 

av väsentlig betydelse. Det är tydligt att detta är kunskap som till stor del erhålls genom 

erfarenhet men ett införlivande av utbildning i bemötande och kommunikation för 

blivande bibliotekarier eller i fortbildning skulle kunna vara ett sätt att möjliggöra en 

utveckling av denna form av kunskap inom professionen. Det återfinns också en 

uppfattning att läsning av skönlitteratur bidrar till att utveckla denna kunskap. 

Beskrivningen av de litteraturförmedlande bibliotekariernas kunskap ger ett bidrag till 

synliggörande av denna kompetens, samt pekar på både vikten av att ta till vara denna 

kunskap samt hur kunskapsinhämtning kan och skulle kunna ske. 

 

7.2.4 Vilka uppfattningar har bibliotekarier kring den framtida 
utvecklingen av det litteraturförmedlande arbetet och 
skönlitteraturens roll på folkbiblioteken?  

Bilden av att arbetet med skönlitteratur på folkbiblioteken har återtagit en del av den 

mark det tappade under några år med stora satsningar på IT och vuxenstuderanden 

bekräftas och det upplevs finnas ett starkt stöd för arbetet med förmedling av 

skönlitteratur bland kollegor på folkbiblioteken. Att det talas mycket om skönlitteratur i 

olika sammanhang och forum, inte minst på nätet är en uppfattning som framkommer. 

Detta intresse för skönlitteratur avspeglar sig dock ej i någon högre grad i 

utlåningsstatistiken, emellertid kan konstateras att en tidigare sjunkande trend brutits 

efter 2007, vilket kan ses vara tecken på att det iakttagna skönlitterära intresset också 

börjar avteckna sig på folkbiblioteken.  

 

Det framkommer i denna studie en positiv inställning till den framtida betydelsen och 

utvecklingen av det litteraturförmedlande arbetet, vilket skiljer sig från tidigare 

forskning. Informanterna ger uttryck för en tro på att arbetet med skönlitteratur och 

förmedling kommer att fortsätta vara en viktig del av folkbibliotekets verksamhet. 

Denna uppfattning stöds av de olika förändringar och utvecklingsarbeten som kan 

konstateras ske på folkbiblioteken. Det finns en tydlig uppfattning att kontakter med 

kollegor och möjligheter till utbildning och fortbildning är väsentliga inslag för en 

fortsatt utveckling av det skönlitterära området inom professionen. Att fortsätta utveckla 

samarbete med andra bibliotek kring beståndet och möjligheterna till boklån betraktas 

som betydelsefullt för arbetet med skönlitteratur. Det kan också konstateras hur det 

varierade utbudet där biblioteket även erbjuder äldre litteratur betraktas som en styrka 

och tillgång och något som i högre grad skulle kunna utnyttjas för den framtida 

utvecklingen på biblioteken.  

 

Skönlitteratur uppfattas vara en bra utgångspunkt för samtal och kan därmed möjliggöra 

nya sociala kontakter. Det kan i och med detta konstateras att arbetet med skönlitteratur 

och förmedling kan vara en viktig del av bibliotekets roll som en mötesplats och rum i 

samhället. Att på olika sätt arbeta för att få kontakt med och nå ut till nya grupper av 

låntagare ses som viktiga arbetsuppgifter för framtiden. Det kan fastslås att mycket av 
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förändringsarbetet handlar om att förbättra och öka kontakten och dialogen med 

låntagare, inte minst med hjälp av nätet, och en trolig slutsats att dra utifrån detta är att 

den dialog- och samtalsinriktade förmedlarrollen kommer att spela en allt större roll i 

det litteraturförmedlande arbetet. Informanterna tror dock att både hur människor läser 

och lånar litteratur kommer att genomgå förändringar, vilket också då kommer att 

påverka det litteraturförmedlande arbetet.  

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

 

Min studie har fokuserat på bibliotekariers syn på sitt arbete med litteraturförmedling 

till vuxna och läsning av skönlitteratur. Det kunde också vara av intresse att undersöka 

vilken syn bibliotekschefer har på detta verksamhetsområde, då deras uppfattningar 

självklart har en viktig påverkan på bibliotekens framtida utveckling. Även en 

motsvarande undersökning av ett antal kommuners kulturchefers (eller motsvarande 

yrkestitel) uppfattningar om vuxnas läsning av skönlitteratur och folkbibliotekens arbete 

med detta kan vara av värde, då deras uppfattningar kring detta påverkar olika beslut om 

bibliotekens verksamhet. I min studie framstår samtals- och dialoginriktade 

förmedlarrollen som alltmer betydelsefull. Jag ser det därmed som av intresse att 

undersöka olika former för dialog med låntagare både i direkt kontakt och via nätet för 

att se hur förmedling och förmedlarroll förändras och utvecklas. Vad gäller kunskap och 

kompetens på det litteraturförmedlande området påvisades vikten av kunskapsutbyte 

mellan kollegor och hur detta kan ske. Att ytterligare undersöka hur kunskap kan 

utbytas mellan kollegor kan, som jag ser det, vara av intresse. Resultaten visar även på 

ett behov av bättre sökfunktioner för återfinning av skönlitteratur och att exempelvis 

studera hur bibliotekarier använder sig av olika sökverktyg kan vara värdefullt för att 

erhålla insikter om hur detta skulle kunna ske. 
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8. Sammanfattning 
 

I denna uppsats har uppfattningar om läsning och förmedling av skönlitteratur för vuxna 

hos några folkbibliotekarier, med skönlitteratur som arbetsområde studerats. Synen på 

förmedlarrollen, den kunskap som är väsentlig samt hur detta arbetsområde i 

bibliotekarieprofessionen kan komma att utvecklas har undersökts. För att uppnå 

studiens syfte formulerades fyra frågeställningar: 
 

1. Vilken syn på vuxnas läsning av skönlitteratur förekommer bland bibliotekarier 

på folkbibliotek? 

2. Vilken syn på förmedling och förmedlarrollen förekommer bland bibliotekarier 

på folkbibliotek? 

3. Vilka kunskaper och kompetenser uppfattar bibliotekarier som väsentliga i sitt 

litteraturförmedlande arbete och hur erhålls dessa?  

4. Vilka uppfattningar har bibliotekarier kring den framtida utvecklingen av det 

litteraturförmedlande arbetet och skönlitteraturens roll på folkbiblioteken?  

 

För att ge en bakgrund till studien redogjordes för olika perspektiv på begreppet 

litteraturförmedling och det ges en viss tillbakablick på folkbibliotekens 

litteraturförmedlande arbete samt hur den mer aktuella situationen för detta arbete ter 

sig. Det kan under senare år skönjas ett förnyat intresse för skönlitteratur och arbetet 

med detta i och med t.ex. olika fortbildningssatsningar och projekt. Detta kan ses som 

motiverande för att studera synen på detta arbetsområde bland bibliotekarier. 

 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer av sex bibliotekarier på folkbibliotek insamlades det 

empiriska materialet. Urvalet skedde utifrån huvudkriteriet att informanterna hade 

arbetet med skönlitteratur som en tydlig uppgift. För att få viss bredd i urvalet 

intervjuades bibliotekarier med olika fortbildningsbakgrund, så till vida att tre 

genomgått MUSA-kurs medan tre saknande denna fortbildning. Ytterligare bredd 

erhölls genom att bibliotekarierna tjänstgör på huvudbibliotek i kommuner av 

varierande storlek samt med en viss geografisk spridning. 

 

Analys av empirin utgick från några olika teorier. Louise M. Rosenblatts receptionsteori 

var behjälplig för att belysa synen på läsning av skönlitteratur. Michail Bachtins teori 

om dialogicitet, yttranden och talgenrer var ett komplement i denna analys. Förmedling 

är till stor del dialog och kommunikation och därmed kom Bachtins teorier även till 

användning i synen på förmedling. Utifrån Jofrid Karner Smidts och Åse Tveits teorier 

om bibliotekariers olika förmedlarroller sammanställdes ett analysverktyg bestående av 

tre roller; den folkbildande, den efterfrågansstyrda och den dialog- och samtalsinriktade 

förmedlarrollen. De tre kunskapsformerna episteme, techne och fronesis tjänade som 

analysverktyg för att synliggöra kunskapen på det litteraturförmedlande området. Till 

detta anslöts även begreppet praktikgemenskap som en möjlighet att påvisa hur en del 

av denna kunskap erhålls.  

 

Samtliga informanter ser läsning av skönlitteratur som viktig och betydelsefull och 

något som kan fylla olika funktioner, alltifrån avkoppling till skänkande av kunskap, 

vilket också överensstämmer med annan forskning. I likhet med tidigare forskning är 

den privata och professionella läsningen något som går i varandra. Skönlitteraturens 

möjlighet att komplettera facklitteratur betonas med dess möjlighet att ge kunskap från 

ett annat perspektiv. Att läsning av skönlitteratur kan ha en social betydelse kan 
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konstateras då den väcker en vilja att samtala om litteraturen och hur detta också kan 

leda till sociala kontakter.  

 

Förmedling sker med traditionella metoder men det kan också iakttas en utveckling av 

dessa. Det ges uttryck för förnyat fokus på arbetet med skönlitteratur och förmedling. 

Vikten av skyltning framhålls och betonas särskilt på de större biblioteken med sitt stora 

bestånd. Att folkbiblioteken har en möjlighet att erbjuda även äldre litteratur betraktas 

som en styrka och något som bör lyftas fram tydligare. Beståndsutvecklingen ses bilda 

grund för förmedlingsarbetet. Inköp sker i hög grad utifrån efterfrågan, men en strävan 

efter bredd uttrycks också. I detta iakttas en balansgång mellan en folkbildande och en 

efterfrågansstyrd förmedlarroll.  

 

Analysens tre förmedlarroller; den folkbildande, den efterfrågansstyrda och den dialog- 

och samtalsinriktade förmedlarrollen var samtliga urskiljbara och i likhet med tidigare 

forskning kan det konstateras hur dessa är möjliga att kombinera. Det tas tydligt avstånd 

från ett uppifrånperspektiv, det handlar om en vilja att bredda låntagarnas läserepertoar 

och att förmedla läsglädje. Att förmedling handlar om kommunikation med låntagare på 

olika sätt är tydligt och det ges intryck av att den dialog- och samtalsinriktade 

förmedlarrollen blir allt mer framträdande. Dels genom att dialogen med låntagare på 

olika sätt utvecklas och är i fokus för förändringar både vad gäller direkt kontakt och via 

nätet, dels därför att just genom samtal synes låntagares efterfrågan kunna mötas 

samtidigt som bibliotekarien kan dela med sig av sin professionella kunskap. Den 

direkta kontakten med låntagare värderas högt och samtal uppstår ibland spontant vid 

lånedisk eller bland hyllorna. Precis som i tidigare forskning råder det delade meningar 

om utlåningsmaskiners för- och nackdelar för de litteraturförmedlande samtalen.  

 

Det är en mångfacetterad bild som ges av informanternas kunskaper och kompetenser 

inom det litteraturförmedlande arbetet, och de olika kunskapsformerna episteme, techne 

och fronesis är alla tydligt urskiljbara. Sammantaget bildar dessa kunskapsformer 

informanternas litteraturförmedlande kompetens. Episteme i form av någon slags 

litteraturvetenskaplig teoretisk kunskap ses som en tillgång och något informanterna 

ofta sökt sig till vid sidan av bibliotekarieutbildningen. Även fortbildningar har erbjudit 

denna form av kunskap. Det utrycks en önskan om mer teoretisk kunskap på området. 

Den egna läsningen och en bred litteraturkännedom framhålls som väsentligt, dessutom 

är en förtrogenhet med olika sökverktyg och andra hjälpmedel delar av den viktiga 

praktiska kunskapen techne. Utöver detta framhåller informanterna sin yrkeserfarenhet 

genom vilken de erhållit kunskap. För erhållande och utvecklande av praktisk kunskap 

är kontakten med kollegor i vad som kan ses som praktikgemenskaper av stor betydelse. 

Informanterna betonar också den sociala kompetensen, vilket kan jämföras med 

kunskapsformen fronesis. Vid bemötande av låntagare och kommunikation med dessa 

för att kunna erbjuda rätt bok till rätt läsare ses denna kunskap som oumbärlig. 

 

Samtliga informanter ger uttryck för stor idérikedom och en tro på möjligheten att 

utveckla förmedlingsarbetet. På flera av biblioteken planerades förändringar på det 

skönlitterära området där en ökad dialog och kontakt med låntagare både direkt och via 

nätet kan ses vara i fokus. Det uttrycks en tro på att arbetet med skönlitteratur och 

förmedling kommer att fortsätta vara en viktig del av folkbibliotekets verksamhet. 

Informanterna tror dock att både hur människor läser och lånar litteratur kommer att 

genomgå förändringar, vilket också då kommer att påverka det litteraturförmedlande 

arbetet. 
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Bilaga 1: Mejl till informanter 
 

 

Hej! 

Det var jag, Annelie Lind, som ringde dig angående intervju tidigare idag. Jag läser 

alltså distansutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Bibliotekshögskolan i Borås och skriver just nu på min magisteruppsats. 

 

Syftet med min uppsats är att studera vilka uppfattningar några bibliotekarier vid 

folkbibliotek har om läsning av skönlitteratur och förmedling av skönlitteratur till vuxna 

i avsikt att synliggöra vilka kunskaper och kompetenser som förknippas med detta 

verksamhetsområde. 

 

Jag är alltså intresserad av hur du ser på läsning av skönlitteratur, hur du uppfattar 

arbetet med förmedling av skönlitteratur till vuxna och hur detta arbete sker på ditt 

bibliotek, samt vilken kunskap och kompetens som du ser behövs för att utföra det 

litteraturförmedlande arbetet. Med utgångspunkt i detta har jag skrivit en intervjuguide 

indelad i några teman och med totalt ca 20 frågor vilken vi kommer att samtala utifrån, 

och jag beräknar att vi behöver 1 till 1 1/2 timme på oss. Som vi pratade om kommer 

intervjun att spelas in, men jag kommer för säkerhets skull även att anteckna kortfattat. 

 

Varken ditt namn eller ditt biblioteks namn kommer att nämnas i uppsatsen endast 

sådant som t.ex. utbildning och antal år i yrket samt om det rör sig om ett mindre, 

medelstort eller större bibliotek och tätort kommer anges då detta kan ha betydelse för 

förståelsen av resultaten. Vem som intervjuats, vilket bibliotek och vilken ort är det 

endast jag som kommer att veta. De sex intervjuade bibliotekarierna är också spridda 

geografisk sett, vilket ytterligare bidrar till anonymiteten. 

 

Jag är mycket tacksam för att du tar dig tid till att samtala med mig och jag ser fram 

emot att få lära mig mer och få en större inblick i arbetet med skönlitteratur och 

litteraturförmedling till vuxna, vilket jag ser som ett intressant arbetsområde. 

Hör av dig om något förhinder tillstöter annars ses vi på xdag kl xx.xx. Här är min mejl 

och telefon. 

 

E-mail:  

Telefon:  

 

Mvh/ Annelie Lind 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Informantens bakgrund 
 

1. Kan du berätta om: 

Utbildning, antal år i yrket och i arbetet med skönlitteratur, fortbildning inom 

skönlitteratur och förmedling. 

 

Läsning av skönlitteratur 
 

2. Kan du berätta lite om vad läsning av skönlitteratur betyder för dig personligen?  
 

3. Hur ser möjligheterna till läsning av skönlitteratur på arbetstid ut för dig? 
 

4. Skiljer sig din privata och professionella läsning åt, och om detta är fallet på vilka 

sätt?  
 

5. Vilken betydelse och funktion kan läsning av skönlitteratur ha för människor, som du 

ser det?  

 

Folkbiblioteket och förmedlingen av skönlitteratur 

 

6. Hur uppfattar du skönlitteraturens roll på folkbiblioteken idag jämfört med tidigare?       

Hur ser du på dess framtida roll?  
 

7. Hur upplever du intresset och stödet för arbetet med förmedling av skönlitteratur för 

vuxna på ditt bibliotek?  
 

8. Har ditt bibliotek särskilt uttalade mål med förmedlingen av skönlitteratur till vuxna, 

och vilka är dessa i så fall?  

 

9. Hur ser du på folkbibliotekets skönlitterära bestånd? 

 

Din förmedling av skönlitteratur och förmedlarrollen 
 

10. Berätta lite hur du tänker kring vuxnas läsning av skönlitteratur, och om, och i så 

fall hur, detta påverkar ditt förmedlingsarbete? (anknyt till fråga 5) 
 

11. Vilka förmedlingsstrategier och metoder arbetar du med? Hur ser du på skillnader 

mellan metoderna och möjligheterna att utveckla dessa? 
 

12. Vilken betydelse upplever du att förmedlingsstrategier och metoder har för 

låntagarnas val av skönlitteratur? (genrer, äldre/nyare litt) 

  

13. Hur anpassar du ditt litteraturförmedlande arbete till olika grupper av vuxna? 
 

14. Hur upplever du din roll gentemot låntagarna i det litteraturförmedlande arbetet? 
 

15. Hur ser du på dialogen med låntagarna och kommunikation via tal eller text i det 

litteraturförmedlande arbetet? 
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Kunskap och kompetens 

 

16. Vilken kunskap tycker du behövs i det litteraturförmedlande arbetet?  Hur kan 

kunskapen förvärvas och utvecklas? (utbildning, erfarenhet, annat) 

 

17. Hur har du förvärvat din egen kunskap om skönlitteratur och litteraturförmedling? 

(utbildning, erfarenhet, annat) 

 

18. Hur gör du ditt urval av den litteratur som förmedlas? Hur inhämtar du information 

om böckerna och hur presenteras dessa? 

  

19. Vilken information om läsaren eller läsargruppen behöver du i förmedlingsarbetet? 

 

20. Vilken betydelse har boktips, recensioner, ämnesord och andra texter för ditt 

litteraturförmedlande arbete? (både för dig och användaren) 

 

21. Vad ser du som utmärkande för din kompetens som förmedlare av skönlitteratur? 

      Vad skulle du särskilt vilja lyfta fram som betydelsefullt i din kompetens som    

       förmedlare av skönlitteratur?  

 

Framtiden 

 

22. Hur ser du på möjligheten att utveckla det litteraturfömedlande arbetet utifrån din 

egen kompetens och det varierade skönlitterära beståndet som folkbiblioteket har? 

  

23. Hur ser du på betydelsen av arbetet med skönlitteratur i din yrkesroll nu och i 

framtiden?  

 

Avslutning 

 

24. Är det något du vill tillägga kring ditt arbete med läsning och förmedling av 

skönlitteratur? 

 

 

 

 


